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INTRODUÇÃO

Com a crescente conscientização empresarial em questão da preservação ambiental,
surge um novo cenário voltado ao desenvolvimento sustentável que exige um compromisso
da empresa com o meio ambiente caracterizado por uma importante mudança no
comportamento das ações empresariais.
Os consumidores estão cada vez mais atentos aos produtos que usam e como ele afeta
a natureza. Por isso, as empresas estão investindo cada vez mais na sustentabilidade em todas
as fazes de fabricação do produto e principalmente nas embalagens.
O problema surge quando algumas empresas vendem a ideia de que são sustentáveis,
tentando enganar o consumidor e ainda agregar valor a marca, quando na realidade estão
praticando o greenwashing.
E é sobre ele que vamos entender e saber como identifica-lo.
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CAPÍTULO I: MARKETING VERDE, SUSTENTABILIDADE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1.1

–

SUSTENTABILIDADE

E

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL
Segundo IgnacySachs, o desenvolvimento Sustentável e sustentabilidade definem-se
por um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as
necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazer suas próprias necessidades. Esta concepção começa a se formar e difundir junto
com o questionamento do estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que este é
ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente perverso com
geração de pobreza e extrema desigualdade social, politicamente injusto com concentração e
abuso de poder, culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente
censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies.
O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos principais, eles são:


Sustentabilidade Social - melhoria da qualidade de vida da população,

equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com participação e
organização popular;


Sustentabilidade Econômica - públicos e privados, regularização do fluxo

desses investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de
balanço de pagamento, acesso à ciência e tecnologia;


Sustentabilidade Ecológica - o uso dos recursos naturais deve minimizar danos

aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da poluição, reciclagem
de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior eficiência e regras para
uma adequada proteção ambiental;


Sustentabilidade Cultural - respeito aos diferentes valores entre os povos e

incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais;
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Sustentabilidade Espacial - equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de

migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas mais inteligentes e
não agressivas à saúde e ao ambiente, manejo sustentado das florestas e industrialização
descentralizada;


Sustentabilidade Política - no caso do Brasil, a evolução da democracia

representativa para sistemas descentralizados e participativos, construção de espaços públicos
comunitários, maior autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de recursos;


Sustentabilidade

Ambiental -

conservação

geográfica,

equilíbrio

de

ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e
integração social. Abarca todas as dimensões anteriores através de processos complexos.
Em junho de 1992 no Rio de Janeiro, aconteceu a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, foi um grande marco para o
desenvolvimento sustentável mundial, onde foram aprovados vário s documentos
importantes, entre eles a Agenda 21,um plano de ação mundial para orientar a
transformação desenvolvimentista, identificando, 115 áreas de ação prioritária.
O processo iniciado no Rio em 92 reforça que antes de se reduzir a questão ambiental
a argumentos técnicos, deve-se consolidar alianças entre os diversos grupos sociais
responsáveis pela catalisação das transformações necessárias.
Dentre alguns dos focos na Agenda 21, podemos destacar:


Cooperação internacional



Combate à pobreza



Mudança dos padrões de consumo



Habitação adequada



Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões



Proteção da atmosfera
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Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos

terrestres


Combate ao desflorestamento



Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a seca



Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável



Conservação da diversidade biológica



Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas

com os esgotos


Fortalecimento do papel das organizações não governamentais: parceiros para

um desenvolvimento sustentável


Iniciativas das autoridades locais em apoio à agenda 21



A comunidade científica e tecnológica



Fortalecimento do papel dos agricultores



Transferência

de

tecnologia

ambientalmente

saudável,

cooperação

e

fortalecimento institucional.


A ciência para o desenvolvimento sustentável



Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento.

1.2 – O QUE É MARKETING?
Marketing, em sentido estrito, é o conjunto de técnicas e métodos destinados ao
desenvolvimento

das

vendas,

mediante

quatro

possibilidades: preço,

distribuição,

comunicação e produto. É a concepção da política empresarial, na qual o desenvolvimento
das vendas desempenha um papel predominante.
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Em inglês, market significa "mercado", e por isso o marketing pode ser compreendido
como o cálculo do mercado ou uso do mercado. O marketing estuda as causas e os
mecanismos que regem as relações de troca (bens, serviços ou ideias) e pretende que o
resultado de uma relação seja uma transação satisfatória para todas as partes que participam
no processo.
O marketing é um processo com dois sentidos. O marketingé uma atividade a médio e
longo prazo. O objetivo final é assegurar a obtenção do maior benefício possível. No
marketing encontram aplicação os mais modernos conhecimentos sobre a prospecção de
mercados e a pesquisa de opiniões.
O marketing tem uma área de atuação muito ampla, com conceitos específicos
direcionados para cada atividade relacionada, por 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.
Em Administração de Empresas, Marketing é um conjunto de atividades que
envolvem o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços
que satisfaçam as necessidades do consumidor, e de estratégias de comunicação e vendas que
superem a concorrência.
Segundo Philip Kotler, marketing é também um processo social, no qual indivíduos
ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de
valor com os outros.
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.
Com o alcance proporcionado pela internet e a explosão de redes sociais, surgiu o
conceito de Marketing 3.0, em que as empresas buscam uma aproximação com os
consumidores e potenciais clientes, monitorando suas opiniões sobre os serviços ou produtos
oferecidos pela empresa.

6

Desta forma, os consumidores têm papel fundamental na criação de novos produtos e
serviços, adequados às reais necessidades do mercado.
E não só a criação de novos produtos ou serviços, como também a divulgação dos
mesmos. Com a criação dos sites de compras coletivas, os consumidores usam as redes
sociais para divulgar as ofertas e esperam que as empresas cada vez mais aumentem os
descontos.

1.3 – O QUE É MARKETING VERDE?
―Marketing Verde ou Ambiental consiste em todas as atividades desenvolvidas para
gerar e facilitar quaisquer trocas com a intenção de satisfazer os desejos e necessidades dos
consumidores, desde que a satisfação de tais desejos e necessidades ocorra com o mínimo de
impacto negativo sobre o meio ambiente.‖ (POLONSKY).
O Marketing Verde, enfim, pode trazer redução de custos para a empresa, na medida
em que a poluição representa, dentre outras coisas, materiais mal aproveitados devolvidos ao
meio

ambiente.

Ao adotar o marketing verde, a organização deve informar a seus consumidores acerca das
vantagens de se adquirir produtos e serviços ambientalmente responsáveis, de forma a
estimular e despertar o desejo do mercado por esta categoria de produtos.
Com o aumento do aquecimento global, com a existência de várias campanhas
alertando a população sobre um real risco em todo mundo, há uma forte onda
de conscientização entre a população, preocupada com a sustentabilidade do planeta, e que
tomam a decisão de compra com base no benefício ambiental oportunizado por produtos ou
serviços. A estratégia de marketing ambiental entende que uma pessoa que tenha o mínimo de
consciência ecológica, daria preferência aos produtos citados. Um serviço ou produto pode
demonstrar ser ambientalmente responsável pela forma como é produzido, como é vendido ou
embalado.
O marketing ambiental pode ser uma ferramenta extremamente poderosa de gestão de
mercado. Porém, ao mesmo tempo em que cresce o número de consumidores conscientes,
cresce também a desconfiança com relação a propostas pretensamente ―verdes‖.
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O grande desafio das empresas, além do compromisso de assumir e implantar estes
conceitos na produção e operacionalidade é agregar a seus produtos e marcas um
comprometimento real e verdadeiro para que sejam identificados pelos consumidores, que, ao
adquirirem, sintam que estão participando e colaborando com a melhoria da qualidade do
meio ambiente.
O marketing verde é um ótimo negócio, mas não podemos deixar de ignorar a
realidade e deixar de cobrar atitudes que coincidem com as palavras.
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CAPÍTULO II: GREENWASHING

2.1 – O QUE É GREENWASHING?
Também conhecido como ―branqueamento ecológico‖ ou ―ecobranqueamento―,
ogreenwashing é um termo em inglês que faz referência ao uso inadequado de procedimentos
de marketing a fim de formar uma imagem de responsabilidade ecológica em empresas,
serviços e produtos que não são, verdadeiramente, sustentáveis.
Mas existem algumas regras básicas que nos ajudam a identificar o greenwashing:


Custo Ambiental Camuflado



Falta de Prova



Incerteza



Culto a Falsos Rótulos



Irrelevância



―Menos Pior‖



Mentira

Todos serão explicadas no decorrer do trabalho.

2.2 – GREENWASHING NO BRASIL.
O Brasil chegou a ficar em segundo lugar no ranking das nações mais preocupadas
com consumoconsciente,

na

pesquisa

Greendex

2009,

realizada

pela

NationalGeographicSociety.
Para ganhar a simpatia dos consumidores, muitas empresas estão divulgando por aí
suas ações

de

responsabilidade

socioambiental,

mas

segundo

o

relatório MonitordeResponsabilidade Social Corporativa, publicado anualmente pelo instituto
de pesquisas Market Analysis, apenas 6% das companhias divulgam os resultados reais de
suas iniciativas sustentáveis, o que significa que muitas empresas andam praticando
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―greenwashing‖, ou seja, passando uma imagem ecologicamente responsável que não condiz
com a realidade.
Para saber exatamente quais companhias estão querendo enganar os consumidores
com apelos ecológicos, a Market Analysis realizou uma nova pesquisa, a Greenwashing no
Brasil, para mapear e quantificar os produtos nacionais que, de alguma maneira, tentam iludir
o consumidor em suas embalagens. O estudo cruzou dados com iniciativas semelhantes –
promovidas nos EUA, Canadá, Inglaterra e Austrália, pela consultora internacional
TerraChoice – e apontou que o Brasil é o país que possui menos apelos ecológicos nos rótulos
de seus produtos: nossa média é de 1,8 apelo por artigo analisado, enquanto os EUA lideram o
ranking, com 2,3 apelos por produto.
Além disso, a pesquisa mostrou que o Brasil é o país que apresenta o maior número de
produtos sem qualquer tipo de ―greenwashing‖: foram 87, dos 500 itens analisados. Ainda
assim, 90% dos artigos nacionais avaliados pela iniciativa contém, pelo menos, um apelo
ecológico em suas embalagens, sendo que a maioria desses produtos são lançados no mercado
pelo segmento de cosméticos e higiene pessoal.
No Brasil, o ―pecado‖ mais presente nos rótulos dos produtos é o da Incerteza: 46%
das embalagens nacionais provocam, propositalmente ou não, algum tipo de dúvida no
consumidor, enquanto, nos demais países, o pecado doCusto ambiental camufladoé mais
frequente.
Para diminuir o número de vítimas do greenwashing, os pesquisadores da Market
Analysis dão uma dica aos consumidores: é preciso procurar, sempre, nos rótulos dos
produtos, os selos oficiais das entidades comprometidas com a responsabilidade
socioambiental. Entre elas: o Procel, de economia de energia, e o FSC, que atesta os produtos
que não contribuem para o desmatamento das florestas.

2.3 – CONSUMIDORES ENGANADOS
Devido aos problemas ambientais, a busca por produtos ecologicamente corretos
cresceu nos últimos anos. E, por conta da ―caça aos verdes‖, muitas empresas usam a
sustentabilidade como marketing.
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Um greenwashing comum é a publicidade em televisão, que com seus elementos
gráficos desvia a atenção do consumidor. Outro exemplo comum é o da falta de prova, ou
seja, quando as empresas dizem que fazem muito pelo ambiente – ou pela comunidade – e, no
entanto, não mostram qualquer prova disso.
Na sociedade de consumo, porém, a estratégia de chocar para divulgar, ainda que soe
agressiva, muitas vezes foi necessária - para fazer negócios e também para espraiar uma ideia
nova. Nos anos 80 e 90, o fotógrafo italiano OlivieroToscani fundou essa modalidade de
provocação. Em anúncios da grife de roupas coloridas Benetton ele pôs, por exemplo, duas
crianças - uma branca e uma negra - sentadas em penicos. Pôs um padre e uma freira se
beijando na boca. Assim é com a sustentabilidade. "A publicidade é a forma de comunicação
mais rica e poderosa de nosso mundo", disse Toscani quando virou estrela. "Temos
necessidade de imagens que nos ajudem a pensar e a discutir."
Em tempos de internet, com as redes sociais cada vez mais em alta, nada anda se não
puder ter efeito viral. Onde antes havia convocações por megafones e abaixo-assinados, hoje
há as redes sem fio. "Os sites de relacionamento tornaram-se ferramentas para as empresas
divulgarem apoio, estimularem discussões ou iniciarem a mobilização em torno de uma
causa", afirma o publicitário Abaetê Azevedo, CEO da RappLatinAmerica, agência
especializada em propaganda digital. "Ao associar sua marca a iniciativas que despertam a
atenção do consumidor, a empresa ganha status de parceira do público, que se empenha em
lutas comuns." É comportamento que se impõe no século XXI. Se sugerirem a você fazer xixi
no banho porque assim se economiza água, ria, desdenhe, fique assustado, considere exagero mas é uma imagem que cola na cabeça, por ser diferente. Com ela, a organização brasileira
SOS Mata Atlântica produziu divulgação espontânea equivalente a 20,6 milhões de dólares,
segundo os criadores da campanha. Fez falar de si mesma e do desperdício de água.
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CAPÍTULO III: INDENTIFICANDO

3.1 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Segundo o Ministério Educação ambiental é:
"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade."
Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art. 1º.
―A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática
social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação
com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana
com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental.‖
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art. 2°.
―A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem
a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas
causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a
comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação
superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no
educando

as

habilidades

e

atitudes

necessárias

para

dita

transformação.‖

Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária –
Chosica/Peru (1976)
―A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em
relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas
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culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática
das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida‖.
Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977)
―A Educação Ambiental deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das
capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do
país, intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto
na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-natural
ou construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de participação e controle
social na gestão ambiental pública.‖
QUINTAS J. S. Salto para o Futuro, 2008
―A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber
ambiental materializado nos valore séticos e nas regras políticas de convívio social e de
mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do
uso da natureza. Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu
sentido de pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada,
busca a compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas
ambientais.‖
SORRENTINO etall, Educação ambiental como política pública, 2005
―A Educação Ambiental, apoiada em uma teoria crítica que exponha com vigor as
contradições que estão na raiz do modo de produção capitalista, deve incentivar a participação
social na forma de uma ação política. Como tal, ela deve ser aberta ao diálogo e ao embate,
visando à explicitação das contradições teórico-práticas subjacentes a projetos societários que
estão permanentemente em disputa.‖
TREIN, E., Salto para o Futuro, 2008
―A EA deve se configurar como uma luta política, compreendida em seu nível mais poderoso
de transformação: aquela que se revela em uma disputa de posições e proposições sobre o
destino das sociedades, dos territórios e das desterritorializações; que acredita que mais do
que conhecimento técnico-científico, o saber popular igualmente consegue proporcionar
caminhos de participação para a sustentabilidade através da transição democrática‖.
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SATO, M. et all, Insurgência do grupo-pesquisador na educação ambiental sociopoiética,
2005
―Um processo educativo eminentemente político, que visa ao desenvolvimento nos educandos
de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos
e respectivos conflitos socioambientais. Busca uma estratégia pedagógica do enfrentamento
de tais conflitos a partir de meios coletivos de exercício da cidadania, pautados na criação de
demandas por políticas públicas participativas conforme requer a gestão ambiental
democrática.‖
LAYRARGUES;

P.P.

Crise ambiental

e

suas implicações

na educação,

2002.

"Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão
ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões
ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental
como uma questão ética e política. "
MOUSINHO, P. Glossário. In: Trigueiro, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de
Janeiro: Sextante. 2003.

3.2 – CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Segundo o Conselho Nacional de Defesa Ambiental:
A ecoetiqueta normalmente é apresentada em forma de selo, que colado nos produtos
ou agregados à marca da empresa, indica que ela e/ou seus produtos ou serviços não
prejudicam a vida, não degradam o planeta e são aprovados pela população. Sendo uma forma
de comunicação visual para divulgar para o mundo e para os consumidores, a participação da
empresa e das suas marcas no processo de desenvolvimento sustentável. Serve para conquistar
novos mercados, para incrementar vendas e para educar a população sobre processos
produtivos benéficos para o planeta conduzindo-a para a aquisição de produtos e serviços
amigáveis.
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Selo Verde
Selo verde é a ecoetiqueta que atesta a qualidade ecológica,
socioambiental, do produto ou serviço que tem o apoio da sociedade civil. É
fornecida para empresas que comprovam periodicamente, por meio de laudos
técnicos, que seus ciclos de vida são amigáveis para o planeta e a vida que nele
habita. Não podem prejudicar a vida e nem utilizar os recursos naturais de forma desregrada,
estão preocupadas com os recursos renováveis e obedecem às exigências e consensos
internacionais que tratam do socioambiental.São os conhecidos selos verde, greenlabel,
greenseal, entre outros.

Ecoetiquetas Institucionais
As ecoetiquetas de caráter institucional que premiam esforços de
ajustamento de conduta e participações em campanhas que apoiam movimentos
socioambientais são instrumentos importantes do mercado verde. Por exemplo:
Selo de empresa amiga do meio ambiente, amigo do paciente, etc., que seguem
os mesmos princípios do selo verde. Entretanto, nesse caso, considerando a
vontade do ajustamento de conduta, o apoio a serviços, projetos e programas socioambientais,
os esforços para a adequação e a influência benéfica sobre terceiros, os requisitos exigíveis
são mais brandos do que os necessários para se receber a outorga do selo verde. A ecoetiqueta
institucional, diferente do selo verde que atesta a qualidade de produtos e serviços, é uma
referência para a empresa de uma forma geral.
O consumidor entende mais facilmente o selo verde e as outras ecoetiquetas que
orientam a sua compra e muito pouco as certificações de qualidade tais como os ―ISO‖s que
se comunicam mais diretamente com fornecedores e compradores técnicos de outras
empresas.
A ecoetiqueta abre uma espécie de janela sobre a qualidade ambiental de produtos e,
neste sentido, é um meio que torna mais transparente o mercado e oferece ao consumidor
mais e melhores informações para suas decisões.
• Incrementa as vendas e agrega valor a imagem de um produto. Este constitui o verdadeiro
fator que estimula a implantação da etiqueta ambiental.
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• Aumenta a consciência dos consumidores. A ecoetiqueta, acompanhada de um adequado
apoio publicitário, estimula a consciência dos consumidores.
• Proporciona informação exata. A utilização do selo verde e de todo o sistema de avaliação
ambiental que o sustenta faz com que as informações divulgadas sobre um produto sejam
rigorosas e exatas, ao contrário de muitos produtos cuja aparência e sedução publicitária
atribuem benefícios ambientais inexistentes ou falhos.
• Estimula os produtores à adoção de medidas que diminuam os impactos ambientais
adversos.
• Protege o meio ambiente. A orientação dos consumidores em direção a produtos que
ocasionam impacto ambiental de pouco significado é uma medida eficaz no desenvolvimento
de ações para prevenir danos à qualidade ambiental.
• Consolida a posição da empresa no mercado.
•

Distingue

e

confere

maior

valor

ao

produto

extraído

da

área

certificada.

• Funciona como instrumento de marketing.

Qualidade técnica

Exemplo

ISO 14.000

Selo Verde

SELO VERDE
CNDA

Selo
Institucional

Empresa Amiga
DO MEIO
AMBIENTE

Premiação de
Honra
ao Mérito

Top de marketing,
empresário do ano.

Mostra que a
empresa está se

Utilidades

Diferencial de

Orienta o

tornando

Seletividade.

concorrentes,incrementa

consumidor,

amigável por

Destaca a imagem

vendas junto a

incrementa

meio de

da marca, indivíduo

outrasempresas, atribui

vendas e torna a

ajustamentos,

e/ou empresa entre

imagem moderna.

marca amigável. adequações e que
dá suporte a
campanhas

os concorrentes.
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socioambientais.
Melhora a
imagem da
empresa.

Vantagem

Incrementa vendas junto

Incrementa

a outras empresas,

vendas, fixa e

aperfeiçoa

Incrementa

fideliza a marca.

e estabiliza a qualidade da

vendas, fixa e

Estimula o

Fixa a marca ou o

produção, aprimora

fideliza a marca

consumidor a

indivíduo, como

sistemas, eficientiza

junto aos

ajudar a marca

eficaz no período.

gestões e departamentos,

consumidores.

nos seus esforços

minimiza custos

para se tornar

eaperfeiçoaacomunicação.

amigável.

Empresas
Quem
Concede

Consultores e

Organizações da Organizações da

certificadoras

sociedade civil – sociedade civil – entidades classistas

especializadas.

OSCIP / ONG.

OSCIP / ONG.

comerciais,

e organizações da
sociedade civil.

Quem

Empresas clientes e

População /

População /

Fiscaliza

auditores especializados.

consumidores.

consumidores.

Termos de
Laudos,

Critérios

Laudos, atestados e
auditorias.

atestados,
auditorias e avais
de executivos da
empresa.

ajustamentos,
comprovações de
participação em
serviços, projetos
e programas e

Determinadas por
uma comissão
julgadora.

obediência a
normas simples.

Público

Empresas

Atinge
diretamente os

Atinge

Segmentos de

diretamente os atividades,empresas,
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Alvo

consumidores.

consumidores.

Valor fixo e a

Valor fixo e a

empresa recebe

empresa recebe

público em geral.

em contrapartida em contrapartida
consultoria

consultoria

especializada

especializada

contínua. Existem contínua. Existem

Pagamentos
Custo

Hora de consultoria e
custos para obtenção
de documentos.

casos de

casos de

negociação onde negociação onde
é aplicada

é aplicada

porcentagem

porcentagem

sobre as vendas

sobre as vendas

brutas ou

brutas ou

incremento nas

incremento nas

Inscrição no
processo seletivo,
evento
comemorativo e
plano de mídia de
divulgação. Cotas
parte.

vendas. Serviços vendas. Serviços
a executar são

a executar são

cobrados à parte. cobrados à parte.

Aplicação

Empresas

Em quanto for detentor da

Para produtos e
serviços.

Empresas.

Em quanto for

Em quanto for

detentor da

detentor da

Tempo de

certificação e dos

certificação e dos certificação e dos

Visibilidade

aperfeiçoamentos

aperfeiçoamentos aperfeiçoamentos

constantes necessários.

constantes

constantes

necessários.

necessários.

Empresas e
indivíduos.

Curto. Durante o
período do evento e
da sua divulgação.

ISOs e outras certificações técnicas as certificadoras de qualidade técnica costumam
cobrar por hora trabalhada, como a maioria dos consultores.
As que outorgam ecoetiquetas costumam cobrar um valor mensal fixo e oferecer em
contrapartida, pelo pagamento, consultoria por meio de técnicos especialistas, acadêmicos e
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profissionais graduados em diversas áreas do ―social e ambiental‖, que auxiliam a empresa a
evitar penalizações, desenvolver projetos sem onerar o seu caixa, a cumprir procedimentos
legais, a cumprir termos de ajustamento de conduta, a incorporar tecnologias novas, entre
tantos outros assuntos, tais como: Jurídicos, utilização de materiais amigáveis na construção
(arquitetura), ciclo de vida de produtos, adequação ambiental, tecnologia e gerenciamento da
informação, comunicação, endomarketing socioambiental, utilizar matérias primas amigáveis,
entre

outras.

As entidades da sociedade civil que outorgam ecoetiquetas costumam cobrar serviços
executivos à parte mediante orçamentos prévios.
No caso das ecoetiquetas, as organizações OSCIP – Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público permitem que o capital investido, possa ser deduzido no imposto sobre a
renda da pessoa jurídica, o que torna o investimento praticamente reduzido à zero.

3.3 – 7 PECADOS DO GREENWASHING
A verdade é que a fabricação de qualquer produto deixa rastros no meio ambiente. O
importante é saber como o fabricante utiliza os recursos naturais e como são as condições de
trabalho de quem participa do processo de fabricação dos produtos – do começo ao fim.
Portanto, não se deixar levar por promessas milagrosas de ―zero‖ impacto é o primeiro
passo. Exigir que o produto que você está escolhendo na prateleira do supermercado seja
claro. De nada adianta um selo na embalagem, se não há meios de entender o que ele quer
dizer.
Segundo o Dossiê Verde do site Ideia Sustentável, a tendência ―verde‖ traz muitas
oportunidades para o mercado. O problema é quando as empresas não têm ―critérios claros a
respaldar suas pretensões ambientais‖ e utilizam ―símbolos e apelos visuais que podem
induzir o consumidor a conclusões erradas sobre o produto ou serviço que deseja comprar.‖.
O relatório The Sins ofGreenwashing, da consultoria TerraChoice Environmental Inc.,
classifica ogreenwashing em sete pecados:
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1. Pecado do Custo Ambiental Camuflado
Rótulo destaca uma qualidade ―verde‖ do produto e esconde outras características que
podem representar uma perda ambiental maior. Ou seja, ao pesar na balança, o malefício não
anunciado

é

maior

que

o

benefício

anunciado.

Pergunte-se: o apelo ecológico está se referindo a apenas uma questão ambiental restrita?
2. Pecado da Falta de Prova
Faltam dados que provem que o produto é correto ambientalmente e as informações
não são acessíveis (nem no local de compra, nem na internet). Por exemplo: eletrodomésticos
que dizem ser eficientes, porém não têm certificação confiável. Se um produto diz que é uma
coisa,

deve

comprovar.

Pergunte-se: o apelo fornece mais informações sobre sua proveniência?
3. Pecado da Incerteza
Quando o consumidor não entende a informação passada e confunde significados.
Alguns exemplos estão nas expressões ―naturais‖ (arsênio, urânio e mercúrio são naturais,
mas venenosos) e ―amigo do meio ambiente ou ecologicamente correto‖ (pedem uma
explicação complementar – afinal, ecologicamente correto, por si só, não quer dizer muita
coisa). Segundo a pesquisa, é opecado mais comum entre os produtos brasileiros – representa
46%

de

todos

cometidos

por

aqui.

Pergunte-se: o apelo ambiental é autoexplicativo? Se não, apresenta alguma explicação
sobre seu significado?
4. Pecado do Culto a Falsos Rótulos
O produto transmite a impressão errada quando parece que tem um selo confiável enão
tem – tipo desenhos de uma arvorezinha ou de um planeta fofo que estão ali só para ―encher
linguiça‖

e

podem

confundir

o

consumidor.

Pergunte-se: o certificado apresentado pelo produto é realmente endossado por terceiros?
5. Pecado da Irrelevância
Quando é dado destaque para informações que não são importantes ou úteis na busca
do consumidor. Ou seja, o rótulo distrai e pode fazer com que a pessoa deixe de procurar
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opções melhores. Um exemplo citado no estudo é quando uma embalagem traz a mensagem
―não contém CFC‖ como se fosse um diferencial (a substância foi banida por lei há anos).
Pergunte-se: poderiam todos os produtos desta categoria apresentar o mesmo apelo?
6. Pecado do ―Menos Pior‖
O benefício ambiental do produto pode até ser verdadeiro, mas esconde o impacto da
sua indústria como um todo. Por exemplo, pesticidas que se apresentam como ecologicamente
corretos. No Brasil, a pesquisa não encontrou produtos que comentem este pecado – e no resto
do mundo a incidência também foi pequena.
Pergunte-se: o apelo tenta fazer o consumidor se sentir mais “verde” em relação à categoria
de um produto que tem seu benefício ambiental questionado?
7. Pecado da Mentira
Como o nome diz, a informação passada é falsa. O segmento de cosméticos e higiene
pessoal foi o que mais apresentou apelos mentirosos no estudo. Brasil e Canadá foram os mais
pecadores nesse quesito.
Pergunte-se: quando checo o apelo feito, ele é verdadeiro?
No site do Conar, é possível denunciar um anúncio ou empresa.

3.4 – CONAR

3.4.1 – O que é, Atribuições, Objetivos.
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) é uma
organização da sociedade civil fundada em São Paulo, Brasil, em 1980, pela ABAP Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABA - Associação Brasileira de
Anunciantes, ANJ - Associação Nacional de Jornais, ABERT - Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão, ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas,
CENTRAL DE OUTDOOR, e que conta com a adesão da ABTA – Associação Brasileira de
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TV

por

Assinatura,

FENEEC

–

Federação

Nacional

das

Empresas

Exibidoras

Cinematográficas e da IAB BRASIL – InteractiveAdvertising Bureau [internet].
O Conar tem a atribuição de estabelecer e aplicar as normas do Código Brasileiro de
Autorregulamentação Publicitária, aprovado em 1978 pelo III Congresso Brasileiro de
Propaganda. Na ocasião foram seus principais redatores os publicitários Mauro Salles e Caio
Domingues.
Atendendo às demandas da sociedade e para acompanhar a evolução da comunicação
comercial, o Código foi atualizado várias vezes.
A atividade desenvolvida pelo Conar visa a evitar a veiculação de anúncios e
campanhas de conteúdo enganoso, ofensivo, abusivo ou que desrespeitam, entre outros, a leal
concorrência entre anunciantes. O foco é a ética na publicidade e, neste campo, ela pode
evitar excessos e corrigir desvios e deficiências constatadas nos anúncios.
As reclamações podem ser apresentadas por cidadãos, autoridades, associações e
empresas. Consumidores e autoridades podem apresentar reclamações sem nenhuma despesa.
O próprio Conar mantém serviço de monitoria que acompanha os anúncios veiculados na
mídia e denuncia ao Conselho de Ética aquelas peças que supostamente infringiram o Código.
O Conar tem um código que se aplica a organização que faz greenwashing, o código
―U‖.

3.4.2 – Código “U”
É papel da Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a
formação de valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários.
O CONAR encoraja toda Publicidade que, ao exercer seu papel institucional ou de
negócios, também pode orientar, desenvolver e estimular a sociedade objetivando um futuro
sustentável.
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REGRA GERAL
(1)Para os efeitos deste Anexo entender-se-á por ―Publicidade da Responsabilidade
Socioambiental e da Sustentabilidade‖ toda a publicidade que comunica práticas responsáveis
e sustentáveis de empresas, suas marcas, produtos e serviços.
(2)

Para

os

efeitos

deste

Anexo,

entender-se-á

por

―Publicidade para a

Responsabilidade Socioambiental e para a Sustentabilidade‖ toda publicidade que orienta e
incentiva a sociedade, a partir de exemplos de práticas responsáveis e sustentáveis de
instituições, empresas, suas marcas, produtos e serviços.
(3) Para os efeitos deste Anexo, entender-se-á por ―Publicidade de Marketing
relacionado a Causas‖ aquela que comunica a legítima associação de instituições, empresas
e/ou marcas, produtos e serviços com causas socioambientais, de iniciativa pública ou
particular, e realizada com o propósito de produzir resultados relevantes, perceptíveis e
comprováveis, tanto para o Anunciante como também para a causa socioambiental apoiada.
Além de atender às provisões gerais deste Código, a publicidade submetida a este
Anexo deverá refletir a responsabilidade do anunciante para com o meio ambiente e a
sustentabilidade e levará em conta os seguintes princípios:
1.CONCRETUDE
As alegações de benefícios socioambientais deverão corresponder a práticas concretas
adotadas, evitando-se conceitos vagos que ensejem acepções equivocadas ou mais
abrangentes do que as condutas apregoadas.
A publicidade de condutas sustentáveis e ambientais deve ser antecedida pela efetiva
adoção ou formalização de tal postura por parte da empresa ou instituição. Caso a publicidade
apregoe ação futura, é indispensável revelar tal condição de expectativa de ato não
concretizado no momento da veiculação do anúncio.
2.VERACIDADE
As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de verificação e de
comprovação, estimulando-se a disponibilização de informações mais detalhadas sobre as
práticas apregoadas por meio de outras fontes e materiais, tais como websites, SACs (Seviços
de Atendimento ao Consumidor), etc.
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3.EXATIDÃO E CLAREZA
As informações veiculadas deverão ser exatas e precisas, expressas de forma clara e em
linguagem compreensível, não ensejando interpretações equivocadas ou falsas conclusões.
4.COMPROVAÇÃO E FONTES
Os responsáveis pelo anúncio de que trata este Anexo deverão dispor de dados
comprobatórios e de fontes externas que endossem, senão mesmo se responsabilizem pelas
informações socioambientais comunicadas.
5.PERTINÊNCIA
É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área de
atuação das empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor de negócios e
mercado. Não serão considerados pertinentes apelos que divulguem como benefício
socioambiental o mero cumprimento de disposições legais e regulamentares a que o
Anunciante se encontra obrigado.
6.RELEVÂNCIA
Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do impacto
global que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a sociedade e o meio
ambiente - em todo seu processo e ciclo, desde a produção e comercialização, até o uso e
descarte.
7.ABSOLUTO
Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos
socioambientais produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas ou
vantagens absolutas ou de superioridade imbatível. As ações de responsabilidade
socioambiental não serão comunicadas como evidência suficiente da sustentabilidade geral da
empresa, suas marcas, produtos e serviços.
8. MARKETING RELACIONADO A CAUSAS
A publicidade explicitará claramente a(s) causa(s) e entidade(s) oficial (is) ou do
terceiro setor envolvido(s) na parceria com as empresas, suas marcas, produtos e serviços.
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O anúncio não poderá aludir a causas, movimentos, indicadores de desempenho nem
se apropriar do prestígio e credibilidade de instituição a menos que o faça de maneira
autorizada.
As ações socioambientais e de sustentabilidade objeto da publicidade não eximem
anunciante, agência e veículo do cumprimento das demais normas éticas dispostas neste
Código.
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CAPÍTULO IV: APRENDENDO

4.1 – EXEMPLO DE GREENWASHING

Imagem 1: Imagem exemplificando o greenwashing
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4.2 – BOM EXEMPLO

Imagem 2: campanha da SOS Mata Atlântica sobre xixi no banho

SOS Mata Atlântica, 2009 - Inspirada na cena do chuveiro de Psicose, de Hitchcock, a
imagem sugere o xixi no banho para economizar água.

4.3 – EMPRESAS ECOLÓGICAS
Abaixo estão listadas as 21 empresas-modelo em sustentabilidade segundo o Guia
EXAME 2012.
Anglo American
Eleita a empresa modelo em reponsabilidade socioambiental pelo Guia EXAME
deSustentabilidade 2012, a mineradora Anglo American tem no diálogo com a comunidade o
seu maior trunfo. Religiosamente, desde 2008, a empresa realiza no mês de novembro o
Fórum Comunitário Intercâmbio para discutir com a população de Barro Alto, em Goiás, suas
ações. A região é estratégica para a multinacional consolidar-se como a segunda maior
produtora de níquel do país, atrás apenas da Votorantim.
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Promon
A Promon, empresa especializada em projetos de infraestrutura, é exigente na
avaliação de impacto ambiental dos seus projetos, a ponto de recusar empreitadas que não se
encaixam nos critérios. Os projetos que saem da prancheta da Promon têm desempenho
invejável na redução do consumo de água e de energia elétrica, comparada com as práticas
convencionais da construção civil. Na sua principal cliente, a Petrobras, os índices de
reaproveitamento de água chegam a 90%.
CPFL Brasil
Na busca pela diversificação, a CPFL Energia larga na frente no setor de energia rumo
a uma geração cada vez mais limpa. Atualmente, 95% da energia gerada pelo grupo vêm de
fontes renováveis. A maior parte, de hidrelétricas, claro, mas juntam-se à frente verde nada
mais nada menos do que seis usinas de biomassa e 15 parques eólicos.
Natura
Como falar de sustentabilidade, sem falar da Natura? E como falar da Natura, sem
falar da Amazônia? Empresa modelo em responsabilidade socioambiental por natureza, a
Natura resolveu estreitar ainda mais a relação com a região, instalando na capital, Manaus, um
centro de inovação. O projeto é parte de um plano de investimentos para Amazônia de 1
bilhão de reais até 2020.
Dow
A empresa do setor químico Dow enxerga na parceria a via principal para a
sustentabilidade. Em 2013, a maior fábrica de Aratu, na Bahia, a maior da empresa no Brasil,
será abastecida pela energia gerada da biomassa de eucalipto de reflorestamento próprio e
produzida em usina operada pela empresa Energia Renováveis Brasil (ERB). A nova fonte vai
suprir 40% da energia consumida pela fábrica.
Fleury
Disseminar as boas práticas. Com essa diretriz em mente, o Grupo Fleury vem
buscando nivelar ao mesmo padrão de sustentabilidade a sua rede de mil médicos e 200
unidades, por todo o país. Para se ter uma ideia, em 2011, foram disseminadas 155 iniciativas
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sustentáveis no grupo, que incluem desde ações de voluntariado à redução do desperdício de
energia.
Fibria
A maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo não baixa a guarda na proteção
do meio ambiente nem mesmo quando sua receita líquida cai. Pelo contrário, enxerga no uso
eficiente dos recursos naturais uma aliado para reverter maus resultados econômicos. Hoje,
para produzir uma tonelada de celulose, a empresa consome metade da água usada em média
pelo setor e ainda reaproveita 68% dos resíduos que gera.
Kimberly-Clark
A fabricante de artigos de higiene pessoal Kimberly-Clark está em busca da
embalagem verde perfeita. Prova disso é a linha de papel higiênico Neve Compacto, cuja
embalagem é feita 60% de plástico ecológico, vindo de fontes renováveis, como cana-deaçúcar, fornecido pela Braskem. Antes dessa iniciativa, a empresa atacou a questão da
eficiência com a compactação dos rolos, que permitiu o transporte de mais produtos em um
mesmo caminhão.
Bunge
A maior empresa de agronegócios do país teve um desempenho socioambiental
notável em 2011, a começar pela redução das emissões de gases efeitos estufa: 20%, em
comparação com 2010. Para tanto, substituiu os combustíveis fósseis usados nas caldeiras de
processamento de grãos por biomassa. Com a energia térmica que gera com a queima do
bagaço de cana-de-açúcar, a Bunge supre 78% de suas necessidades energéticas.
Unilever
Melhorar a saúde e o bem-estar dos 2 bilhões de pessoas no mundo que usam pelo
menos um de seus produtos é a meta da Unilever para os próximos dez anos. Nesse sentido, a
empresa já retirou 20 milhões de quilos de açúcar, 3 milhões de quilos de sal e 30 milhões
quilos de gordura trans de sua linha de produtos alimentares. Outra frente de atuação da
Unilever é a redução do desperdício de água, com produtos que exijam menos desse recurso
natural.
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Ecorodovias
Um dos maiores grupos de logística do país, a Ecorodovias mata dois coelhos com
uma cajadada só: cuida do bem estar de suas estradas e do meio ambiente, ao utilizar pneus
velhos nas rodovias sob sua concessão, através da reciclagem. Na lista, entram gigantes como
o sistema Anchieta-Imigrantes e o corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, no estado de São
Paulo.
Grupo Boticário
O Grupo Boticário se lançou numa cruzada verde para estimular seus fornecedores a
adotarem práticas cada vez mais sustentáveis. Hoje, a adesão das empresas parceiras já é de
95%. Detalhe, quando esse projeto, que é voluntário foi lançado em 2005, à adesão era de
apenas 20%. O incentivo à adoção de práticas sustentáveis também se estende às 3.260 lojas
da rede de franquias O Boticário.
AES
A educação do consumidor para o uso consciente da energia e também como medida
de segurança foi o foco dos esforços da concessionária AES ao longo do último ano. Além de
orientar mais de 18 mil clientes, a empresa investiu nada menos do que 57 milhões de reais
em programas de regularização, reduzindo perdas do sistema e riscos de acidente.
Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco vem ampliando ações de educação financeira, e vê nas plataformas
digitais o caminho ideal no momento. E tem tido sucesso. Após levar informações sobre
planejamento financeiro e crédito consciente para as mídias sociais, o Itaú Unibanco tornou-se
o maior banco do mundo no Facebook, com 2,7 milhões de fãs.
Elektro
Inovação tecnológica é a palavra do momento na distribuidora de energia Elektro. E o
meio ambiente agradece. Desde o começo do ano, a empresa passou a inspecionar com um
helicóptero suas redes localizadas em áreas de preservação ambiental. Ao invés de abrir
caminhos no meio da área de proteção, os técnicos usam equipamentos de filmagem e de
termo visão para fazer a manutenção preventiva da rede, mas tudo do alto.
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Masisa
Detentora de 12% do mercado brasileiro de painéis de madeira, a Masisa é a primeira
empresa do setor a receber a certificação Rótulo Ecológico, emitida desde outubro pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse certificado diz quanto o produto
emite de formaldeído, uma substância tóxica. Enquanto no Brasil, o permitido é a norma E2,
com emissão de até 30mg de formaldeído por 100g de material nos produtos, a Masisa
resolveu ir além, possuindo apenas painéis de acordo com a norma E1, que emitem menos de
8mg da substância por 100g, seguindo os padrões europeus mais severos.
Alcoa
A gigante do setor de alumínio Alcoa quer renovar os ares. Buscando reduzir suas
emissões de gases efeito estufa, a empresa substituiu o óleo combustível usado no seu sistema
em Poços de Caldas, Minas Gerais, por gás natural, menos poluente. Até o momento, a
mudança gerou benefícios equivalentes à retirada de 11.200 carros de circulação.
Whirlpool
A líder no setor de eletrodomésticos no Brasil, Whirlpool, busca mais do que a
redução de desperdício na sua produção. O desafio agora é criar geladeiras, freezers e arcondicionado mais eficientes e que beneficiem os consumidores. Hoje, 83% dos modelos
lançados pela empresa no mercado brasileiro levam a classificação A, de menor consumo de
energia.
Braskem
Depois do sucesso do plástico de polietileno verde, feito a partir de cana-de-açúcar, a
Braskem se lançou em um novo desafio: reduzir o consumo de água. Enquanto outros
indicadores ambientais, como emissões CO2, uso de energia e geração de resíduo caíram nos
últimos anos, o consumo de água aumentou. A meta da empresa á reduzir esse consumo a um
nível inferior ao verificado em 2002. Um dos caminhos será a reutilização deste recurso.
Embraco
Para a Embraco, maior fabricante de compressores de refrigeradores do mundo, a
sustentabilidade é uma missão que extrapola as paredes de suas fábricas. Nos últimos 4 anos,
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a empresa vem envolvendo seus 400 fornecedores ao redor do mundo com a questão
ambiental, a reciclagem, o reuso de materiais e relações trabalhistas.
Sabin
Criado há 27 anos, o Laboratório Sabin, de Brasília, surgiu com apenas 4 funcionários
e hoje já conta com um quadro de mil empregados. A receita do sucesso? Cuidar bem das
pessoas. Entre os benefícios, seus funcionários têm direito a participação nos resultados, apoio
aos estudos e programas de saúde. De quebra, ainda contam com programa de educação
financeira, para planejar bem o futuro e sair de enrascadas.
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CONCLUSÃO

Como foi exposto durante o trabalho, esta crescendo cada vez mais entre os consumidores a
consciência ecológica e assim fazendo com que eles se queiram comprar um produto
sustentável.
As empresas notaram esse interesse maior na sustentabilidade e aumentaram o investimento
nessa área. Por isso, o mercado esta cheio de produtos que fazem referência a
sustentabilidade.
Parte dessas empresas que se dizem sustentáveis, na realidade, só estão tentando enganar o
consumidor e assim, manter seus clientes e conseguir agregar mais valor a marca.
Essa mentira disfarçada de sustentabilidade, tem o nome de greenwashing.
Durante o trabalho foi explicado o que é e como identificar as empresas que usam do
greenwashing.
Sabendo quais os erros cometidos por essas marcas e com os consumidores mais informados,
fica cada vez mais difícil usar o greenwashing como forma de enganar o consumidor.
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INTRODUÇÃO

Grande parte das mulheres de hoje me dia, se preocupa com sua aparência física. Há
poucos anos atrás essa preocupação já ocorria, mas não em tanta proporção quanto hoje,
mulheres de todas as idades para todos os tipos de reclamação, cabelo, unha, olheiras, celulite,
rugas, hidratação de pele, esse universo está se tornando praticamente infinito.
Nesse trabalho entenderemos melhor como aconteceu esse alto crescimento e como a
inovação influencia na decisão do cliente e exemplos como na Natura que teve a iniciativa de
inovar em seus produtos, seja em embalagem, em modo de preparo, na criação da
segmentação Ekos.
A Ekos foi vencedora de muitos prêmios pela criação dos produtos praticamente
100% naturais, os quais as essências são tiradas diretamente da Amazônia, com uma
metodologia sustentável, na qual não prejudica nenhum ser envolvido (natureza e moradores
da região), que por sinal muito pelo contrario muitas, muitos moradores que viviam da renda
trazida por desconhecido fruto da Amazônia, hoje é super reconhecido por esse projeto.
Hoje em dia, ter uma embalagem bonita e chamativa não tem muita importância, os
consumidores hoje são muito mais informados e por isso procuram fazer pesquisas e a melhor
decisão possível. Por isso, se por algum motivo uma empresa apresenta algum quesito fora
dos padrões, é bem provável que essa empresa obtenha uma má imagem. Contando como
fatores ruins o fato de não ser sustentável também, por isso a alta preocupação.
A população brasileira é uma das maiores compradoras de cosméticos no mundo. As
mulheres principalmente aumentaram essa compra depois que a comunicação e venda foi se
facilitando, programas como revendedoras da Natura andam em todo o pais em grande
número, e o preço bem equilibrado trouxe acesso desses produtos para todas as classes
econômicas. Ou seja, agora as pessoas não precisam gastar muito dinheiro em cosméticos,
não precisam locomover, esse já é visto como algo de fácil acesso.
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CAPITULO
I
ANTERIORMENTE

VARIEDADE

JAMAIS

VISTA

1.1 – SUBSTANCIAS E SUAS IMPORTÂNCIAS.
Afinal o que são cosméticos? Cosmético é aquilo que é relativo à beleza humana.
Alguns produtos de higiene pessoal podem ser considerados cosméticos. Substância ou
tratamento aplicado à face ou a outras partes do corpo humano para alterar a aparência, para
embelezar ou realçar o atractivo da pessoa. Tais preparados podem ser aplicados à pele, às
unhas ou ao cabelo. A palavra portuguesa ―cosmético‖ deriva da palavra grega ko·sme·ti·kós,
que significa ―hábil em adornar‖. Há milhares de anos homens e mulheres utilizam

cosméticos. Arqueólogos encontraram em túmulos egípcios de aproximadamente 3.500 a.C.
sinais do uso de pintura para os olhos e unguentos aromáticos.
O termo cosmético designa substâncias de origens diversas, usadas sobre a pele e
cabelos para limpar, suavizar, encobrir imperfeições e embelezar. A moderna indústria de
cosméticos fabrica uma vasta série de produtos e compreende diversas empresas com
ramificações internacionais. Ou seja são produtos constituídos por substâncias naturais ou
sintéticas usadas na higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento por
exemplo produtos para os lábios, para área dos olhos, para alisar cabelos, maquiagem facial,
unhas, entre muitos outros..
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Além de conferir sensibilidade através de seus receptores para tato, dor e pressão, a
pele é responsável por desempenhar diversas funções vitais, como por exemplo, prevenção à
perda de água; proteção frente a agressões físicas, químicas e microbiológicas do meio
externo e ação termorreguladora. A epiderme, camada mais externa da pele, é muito
importante do ponto de vista cosmético por ser a camada que confere textura e umidade à
pele. A epiderme é um epitélio estratificado, escamoso e queratinizado, sendo que a camada
que está em contato com o meio externo é denominada estrato córneo.
O estrato córneo é geralmente associado a uma ―parede de tijolos‖, com os
corneócitos totalmente diferenciados sendo os ―tijolos‖, envoltos pelo ―cimento‖ criado pelos
lipídeos intercelulares. O estrato córneo apresenta espessura de 15-20 μm e possui um
conteúdo aquoso mantido por filme hidrolipídico com função de formar uma barreira de
proteção, evitando a penetração de substâncias danosas ao organismo, protegendo a pele do
ressecamento e mantendo a sua flexibilidade. Porém, o estrato córneo não é indestrutível, e
sua permeabilidade relativa é que controla a passagem de substâncias através da pele.
Hoje alguns tipos de vitaminas vêm sendo acrescentadas nesses produtos pelo
simples motivo de ―se embelezar― tem virado um hábito indispensável da população.
Para combatê-los, a vitamina C é uma
poderosa aliada. Em peles jovens ela e o filtro solar
já são suficientes para manter a saúde do rosto em
dia.
O organismo não é capaz de sintetizar a vitamina C
e quando falta na nutrição provoca carência no
organismo.

A

vitamina

C

é

um

poderoso

antioxidante e combate os radicais livres. A
vitamina deve ser ingerida diariamente, pois não é
armazenada no organismo e é destruída pelo calor.
A dose diária recomendada é de 60 gramas.
A vitamina C utilizada como cosmético ajuda na
hidratação e na produção de substâcias que agem na renovação da pele. Tem poder
antioxidante, estimulando a eliminação de radicais livres – que são moléculas que causam
danos às células e aceleram o processo de envelhecimento. Ela também atua na produção de
colágeno, essencial em tratamentos de rejuvenescimento.
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É indicada para pessoas que apresentam linhas de expressão, rugas e outros danos causados
pela exposição solar. É indicada também para todos os tipos de pele e todas as idades,
podendo ainda ser substituta dos ácidos pois ela não causa manchas.
Mesmo com todas as contribuições que a Vitamina C traz, as mais procuradas nos
produtos de beleza são A e E.:
A forma pura da vitamina A é o retinol, pertencente à classe dos retinoides, que são
compostos usados em cosmetologia principalmente porque possuem um poder antioxidante.
São incorporados principalmente a cremes e a óleos corporais.
Pesquisas indicam que a vitamina A ajuda na regeneração da pele, combatendo os
sinais comuns do envelhecimento. Com o tempo, a pele vai perdendo colágeno e a sua
capacidade de manter a flexibilidade, elasticidade e firmeza naturais. Mas o retinol ajuda a
pele a reter água e a se recuperar, ficando com uma aparência melhor. Além disso, o fato de
favorecer a regeneração celular cutânea é bom porque torna a pele sensível de pessoas mais
velhas menos suscetível a lesões. O retinol também se fixa aos radicais livres que têm um
efeito nocivo para as células e são tidos como causadores de arteriosclerose, catarata, tumores,
doenças da pele e doenças reumáticas.
A vitamina A também penetra na pele e normaliza o processo de queratinização,
deixando a pele lisa e macia, reduz o espessamento da epiderme, normaliza a pele ressecada e
reduz a escamação do couro cabeludo.
Alguns autores dizem que o mecanismo de ação do retinol pode estar ligado a um
produto do seu metabolismo, o ácido trans-retinoico. Esse ácido se liga a receptores no núcleo
da célula e interage com determinadas sequências do DNA, regulando a produção de certas
proteínas e enzimas, reduzindo os sinais de envelhecimento da pele. Ele também sofre
oxidação antes das estruturas essenciais para a homeostase, daí a sua ação antioxidante.
Visto que essa vitamina presente em nossa pele pode ser destruída através da
exposição à luz solar, ela é também incluída em protetores solares para pele e cabelos.
Como em todos os casos, o efeito da vitamina A depende da dose administrada. A
Anvisa regulamenta que a utilização de retinoides em produtos cosméticos deve ser orientada
pela seguinte determinação: no caso da Vitamina A, nas suas formas Retinol e Palmitato de
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retinila (forma da vitamina A que possui maior estabilidade química), devem ser usadas na
concentração máxima de 10.000 UI de vitamina A/g, já na sua forma Retinaldeído, a
concentração máxima é de 0,05%, sendo condicionada à comprovação de sua estabilidade
química no produto acabado.
Já a vitamina E é constituída, na verdade, por oito diferentes moléculas, entre quatro
tocoferóis e quatro tocotrienóis, como mostrado abaixo, sendo que as estruturas α, β, γ ou δ
são determinadas de acordo com a posição do grupamento metila (CH3).
Ela age como lubrificante, hidratante e regenerador da pele que sofreu ação do
tempo, do sol, da poluição e estresse oxidativo, principalmente por proteger membranas
contra a lipoperoxidação. Como é estimulante do colágeno, também aumenta a firmeza e
elasticidade da pele.
Sendo assim, a vitamina E é muito utilizada em suplementos orais e em produtos de
uso tópico para a prevenção de doenças ou fotoenvelhecimento. Após a aplicação tópica, ela é
facilmente absorvida pela pele. A vitamina E é um ingrediente altamente desejável em
formulações para rejuvenescer e proteger os tecidos cutâneos, porque ela possui capacidade
antioxidante in vivo.
A vitamina E é muito utilizada em produtos pós-sol porque reduz os danos induzidos
pelos raios UV, diminui o eritema e a sensibilidade da pele após a exposição da luz UV.
Além disso, ela também está presente em cremes para assaduras de bebês, pós-barbas
e hidratantes para mãos e pés em virtude de suas propriedades anti-inflamatórias, calmantes e
cicatrizantes.
Alem de vitaminas, o Protetor solar, tem sido facilmente encontrado na composição
de cosméticos. Tudo haver, o Brasil é um pais tropical, no qual a população esta acostumada a
enfrentar o sol ardente, mas não é porque somos acostumados que esse habito nos trás algum
tipo de beneficio, muito pelo contrario, pessoas que não se importam com o proteção dos raios
solares, são muito propícios a gerarem câncer de pele. Por isso, hoje essa mistura é muito
utilizada.
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1.2 – EXISTE UMA SEGUNDA OPÇÃO?
"É comum ver pessoas que usaram determinado produto por muito tempo e em certo
momento começam a apresentar alergia. Chega até ser difícil para o médico para convencer o
paciente a suspender o uso", conta. A médica Fátima Rodrigues Fernandes, presidente da
ASBAI-SP (Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia da regional São Paulo), cita
como exemplo comum nos consultórios as mulheres mais velhas que, depois de anos de
tintura, às vezes até da mesma marca, começam a ter eczemas nas orelhas e no pescoço.
A solução para esses também já foi criada, nas gôndolas das farmácias e nas lojas de
cosméticos não é difícil encontrar produtos denominados hipoalergênicos. É preciso ter
cuidado, pois o uso do termo na embalagem não significa passe livre para 100% dos alérgicos.
Alguns esmaltes hipoalergênicos podem tirar toluol, formaldeído e parabeno --que
estatisticamente causam mais alergias-- da fórmula, mas outras substâncias químicas
continuarão lá e elas podem ser prejudiciais para outros tipos de alérgicos.
A tintura de henna, por exemplo, é um plano B para as alérgicas a
parafenilenodiamina (presente nas colorações) que não querem deixar os fios brancos. Mesmo
assim, elas precisam ficar de olho na embalagem, pois algumas marcas adicionam esse
fixador. Cris Dios, do Laces and Hair, possui uma linha de cosméticos naturais que usa em
seu salão. Além da henna, há um tonalizante à base de óleo de camomila que clareia até dois
tons o cabelo e também deixa os fios brancos dourados, dando o efeito de luzes.
Ela explica que, por serem naturais, esses cosméticos não colorem com a mesma
potência que os produtos químicos. Os fios brancos ganharão um tom dourado, mas não vão
ficar loiros como nos processos à base de água oxigenada.
Na maquiagem, as soluções para as alérgicas são mais difíceis. Maquiadora há quase
dez anos, Virgínia Gregório, do Studio W, é vítima das suas lindas ferramentas de trabalho.
"Já usei um rímel com cheiro que deixou o meu olho vermelho como sangue", conta. De
tempos em tempos ela diminui a quantidade de make usada nos olhos, que às vezes ficam
vermelhos em decorrência de muitos anos de maquiagem. "Eu paro de usar o lápis na linha
d'água, fico só com um sombrinha marrom e um rímel", diz ela que, apesar da indicação do
médico, não consegue abolir totalmente a pintura dos olhos.
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Turcato diz que em casos como o da Marina Silva, era usado somente base, corretivo
e blush (após pesquisa para encontrar marcas que não causassem nenhuma reação na pele). Os
maquiadores não passavam base na pálpebra e dessa maneira o próprio tom mais escuro da
área dos olhos dava o efeito de sombra. Nos lábios, beterraba fazia a vez de batom. "Ou a
gente cortava a beterraba na hora e ela dava um beijinho, ou fazíamos uma pastinha e
aplicávamos com pincel", relembra.

1.3 – CURIOSIDADES SOBRE A CRIAÇÃO DESSES PRODUTOS
Antigos egípcios: Os egípcios preenchiam e lambuzavam as sobrancelhas e cílios
com Kohl, um creme feito a partir da gordura de carneiro, misturados com pó de chumbo e
fuligem. Os antigos egípcios também eram conhecidos por tomar banhos de leite e mel para
amaciar e perfumar a pele.

Gregos e Romanos: Por volta dos anos 100 d.c., os
romanos pintavam seus rostos e corpos com giz para
conseguir uma aparência esbranquiçada e pálida. Eles
também criaram tratamentos para combater a acne através
da combinação de farinha de cevada e manteiga. Os
romanos também descoloriam seus cabelos com lixívia
(uma solução alcalina, mais conhecida como água sanitária),
o que resultava em muitas pessoas carecas. Já os gregos, improvisavam uma espécie de blush
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e batom, manchando suas bochechas e lábios com suco de frutas vermelhas. Eles também
escureciam seus cílios com incenso negro.

Idade Média: Ao contrário de hoje em dia em que um belo bronzeado é motivo de
inveja -, na idade média ser pálido era cool. As mulheres queriam tanto ficar brancas ao ponto
de sangrarem para alcançar uma aparência ―incolor‖.

Século 150/160: Durante este período a realeza e sua corte foram os únicos que
usaram cosméticos. Depois de um tempo, as fragrâncias foram se tornando popular na França
e agentes branqueadores eram usados no rosto. Esses produtos eram compostos por carbonato,
hidróxido e óxido de chumbo. Em alguns casos eles causavam paralisia muscular e levavam a
morte.

Por volta de 1800: Quase todas as classes sociais usavam cosméticos, mas ainda
muitos produtos eram tóxicos. Sombras e batons continham ingredientes venenosos como
sulfeto de mercúrio e beladona. O óxido de zinco, que é usado ainda hoje, foi apresentado
como pó facial para substituir as versões mortais.

Os anos 1900: Durante os anos 1900 a indústria de cosméticos cresceu
substancialmente. Em 1913, a máscara para cílios, como conhecemos hoje, foi desenvolvida
pelo químico francês Eugène Rimmel. Logo se tornou popular em toda a Europa. A aceitação
mundial do produto veio quando TL Williams desenvolveu uma embalagem muito
semelhante da atual. Mais tarde, a maquiagem tornou-se um caminho para as mulheres se
expressarem.
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CAPITULO

II

-

COSMÉTICOS

NA

POPULAÇÃO

BRASILEIRA

2.1 – MOTIVAÇÃO
A vaidade tem se apresentado como um dos temas dominantes da cultura ocidental.
Hoje em dia, não existem pessoas que não tenham acesso, que não se interessem por isso,
mesmo que em níveis diferentes. O engraçado é que esse assunto nem sempre foi bem visto
pela sociedade, sendo definido como algo fútil, ilusório, falso, no dicionário.
Essa revolução na mente do povo é fácil de ser explicado, hoje o mundo gira em
torno de marketing e orientada ao consumo, as pessoas de marketing jogam a Ideia de seus
produtos com sucesso pessoal, ou seja, totalmente com o psicológico, onde utilizam pessoas
famosas para apresentar seus produtos, e levarem a cabeça do consumidor, melhorar sua
aparência, ou pelo menos dar mais importância a ela. O único problema que essa nova
importância, acaba virando uma tentativa de cópia dessas imagens criadas pelo mercado, mas
o que ninguém lembra é que pelo menos o brasileiro, terceiro maior consumidor de
cosméticos no mundo, está bem longe da nossa realidade biológica.
Nos tempos de hoje, não ser vaidoso é sinônimo de relaxamento e falta de força de
vontade, já que é possível encontrar de todas as maneiras possíveis. Até pesquisas feitas em
dez países pelo Butler ET AL.(2004) foi identificado que no Brasil a autoestima está muito
mais ligada ao peso e beleza do corpo do que sucesso profissional por exemplo. Mesmo outra
pesquisa elaborada pela Unilever dizendo que 89% de mulheres entre 18 e 64 anos estão
insatisfeitas com sua aparência.
O mercado de cosméticos no Brasil chega em torno de R$ 34 bilhões. Valor mais
alto que o nosso só os americanos e japoneses, que hoje ocupam o primeiro e segundo lugar
nesse segmento. Esse cenário se modificou depois de que as classes C e D, aumentaram o seu
poder aquisitivo, aumentaram a expectativa de vida e por isso precisam conservar uma
impressão de juventude. Esse crescimento vem alcançando na casa de dois dígitos, um
exemplo só à venda de batons, lápis de boca e gloss cresceram 40% nesses últimos cinco
anos.
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Outros exemplos seriam que ao acessar a internet um dos assuntos mais comentados,
mais aparentes no dia a dia de uma mulher, até no seu feed de mais procurados está quanto a
tutoriais de maquiagem, produtos que me melhor se encaixam a seu biótipo, exercícios que
tem aspecto funcional rápido, blogueiras acompanhadas por milhares de mulheres esperando
dica para o visual. É na minha concepção um mercado sem fim, é um ciclo quanto mais usam
mais autoestima, quando mais alto estima mais realizações, quando mais realizações mais a
importância do uso.
―A mulher brasileira está sofisticando suas cestas de produtos, saindo da dupla de
batom e mascara e buscando outros itens, como base e sombras” afirma o presidente de
marketing da Avon.
Então mais vaidosos e com maior poder de consumo, os brasileiros foram muito
alem da cesta anual de artigos de higiene de primeira necessidade, passaram a investir demais
na estética e ajudam a engordar o faturamento da maior fabricante brasileira de cosméticos e
produtos de beleza. Em 2012, a Natura atingiu a receita liquida consolidada de R$ 6,345
bilhões, uma expansão de 10,3% sobre 2011, tudo vendido por um exército de 1,2 milhões de
consultoras.

2.2 – ELES TAMBÉM USAM
Esses tempos todo o único grupo a ser tratado foi das mulheres, no entanto por
último, mas não menos importante apresentamos o novo e arrumado, universo masculino.
Sabemos, pelos resultados da pesquisa, que a preocupação com o envelhecimento
não atinge apenas as mulheres e que um número crescente de homens vem recorrendo a
cosméticos para ajudá-los a ter uma imagem mais profissional em tempos de incerteza
econômica - disse Pierre-Yves Arzel, diretor administrativo da L'Oréal Reino Unido e Irlanda.
- Portanto, o produto anti-envelhecimento são os mais importantes do mercado de produtos de
beleza para homens - acrescentou.
As vendas de cosméticos para homens na Grã-Bretanha vêm aumentando em ritmo
duas vezes maior que o de cosméticos para mulheres, movimentadas sobre tudo pela
necessidade dos homens de terem aparência boa para entrevistas de emprego e pelo medo de
envelhecer, revelou uma pesquisa.
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O estudo feito pela L'Oreal do Reino Unido com 1.013 homens revelou que um em
cada cinco homens tinge os cabelos para disfarçar os cabelos grisalhos.
Cuidar da aparência passou a ser visto como símbolo de masculinidade, concluiu a
pesquisa. Quase dois terços dos homens (56%) usam produtos cosméticos diariamente e 82%
disseram que não há produtos cosméticos que eles teriam vergonha de comprar.
Um quarto dos homens usa hidratante facial regularmente e dois em cada cinco
(39%) usam produtos de limpeza facial diariamente para cuidar da pele e combater os efeitos
do estresse do trabalho e do envelhecimento.
É um fato que a maioria da população masculina procura sempre produtos novos,
coisas que chamem atenção como sendo muito masculina, por exemplo existem modelos
específicos de carros para homem, o Veloster carro da Hyundai, é um carro totalmente
desenhado para homens, até o fato de ter uma porta a menos, por ser baixo mostra ser um
carro rápido, entre outros, não que mulheres sejam proibidas de adquiri-los. No caso dos
cosméticos, mundialmente o ato de comprar cremes, óleos sempre foi feminista, mas hoje em
dia como anteriormente apresentado, o número é grande dos homens que usam cosméticos, o
único problema é que eles fazem questão de ter um produto inovador
e caracterizado somente á eles.
Um exemplo bem claro nisso é quanto à distinção entre o
aparelho masculino e feminino. Esse visual sóbrio, com cores fortes
e escuras, contracenando com detalhes em ouro ou prata, tem um
motivo. ―O principal desafio da embalagem neste setor é diferenciar
visualmente os produtos masculinos dos femininos, uma vez que
estes últimos são ampla maioria e dominam o ponto-de-venda‖,
afirma Fábio Mestriner, presidente da ABRE e professor de design
da

ESPM.

Em sua opinião, as formas mais retilíneas são utilizadas para contrastar com as arredondadas
que predominam nos cosméticos femininos. A embalagem precisa expressar as características
do produto e confirmar o que o conteúdo oferece ao consumidor.
Com a indústria cosmética investindo fortemente em produtos masculinos, mercado
disponibiliza atualmente diversas opções para este público, que vão desde produtos para pele,
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cabelos e os tradicionais itens para barbear. ―Hoje, os homens se sentem mais confortáveis em
usar produtos específicos para eles do que antigamente. Além disso, fatores como a poluição e
constantes mudanças climáticas, contribuem para a necessidade de cuidados com cada tipo de
pele‖, afirma Luis Fernando Quintero, gerente de grupo de produtos da Gillette.
Os homens atuais procuram por produtos que ofereçam benefícios para sua pele antes e
depois de barbear e buscam também itens exclusivos como cremes para as mãos e para o
rosto, entre outros cosméticos.
―Esta tendência já acontece nos Estados Unidos e na Europa e está chegando agora
na América Latina‖, diz ele. ―Hoje em dia os homens conhecem suas necessidades. Por
exemplo, ao se barbear, eles sabem o tipo de pele que possuem e procuram por produtos que
sejam apropriados, como para pele sensível, normal ou oleosa‖. Segundo Quintero, para
impulsionar suas vendas, a Gillette investe em distribuição nacional, inovação e publicidade.

2.3 – PODE SER PREJUDICIAL Á SAÚDE?
Intensificação do culto à estética ao longo dos séculos pode ter colaborado para a
transformação do indivíduo em objeto, dizem especialistas
Produtos de beleza cada vez mais sofisticados, revistas que dão dicas para manter a
boa forma, clínicas de estética e de cirurgia plástica, salões de cabeleireiros e academias de
ginástica. Hoje o mundo está cercado por serviços à disposição de quem deseja cuidar da
aparência ou moldá-la. A preocupação do homem com o corpo, no entanto, não é recente. A
origem do culto ao corpo remonta à Antiguidade. Os gregos acreditavam, há cerca de 2.500
anos a.C., que a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto na busca pela
perfeição – pensamento traduzido na frase ―mens sana in corpore sano‖ (mente saudável em
corpo são) e na própria história das Olimpíadas.
Após a Era Clássica, na Idade Média, as questões estéticas e o físico ficaram
relegados ao segundo plano. Durante essa época, o corpo foi tratado pela sociedade de forma
discreta, com todo o decoro exigido pelas crenças religiosas, e de acordo com as leis divinas.
Apenas no século 18, nos anos que se seguiram às Revoluções Francesa e Industrial,
o corpo voltou a ter destaque no cotidiano do homem ocidental. De acordo com o psicólogo
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Fernando de Almeida Silveira, doutor em Filosofia e professor da Universidade Federal de
São Paulo, com a queda da aristocracia européia, a burguesia foi se autoafirmando por meio
de uma nova relação corpo-essência. "Se os nobres tinham suas origens genealógicas como
diferencial, a burguesia passou a desenvolver a noção de um corpo disciplinado, saudável e
longevo para se destacar tanto da aristocracia decadente quanto do proletariado promíscuo e
desregrado".
Além disso, a partir desse período, o corpo que tinha condições de fornecer uma
maior produtividade passou a sermais valorizado devido à ascensão do Capitalismo Industrial.
"Pouco tempo depois da primeira Revolução Industrial, no fim do século 19, o mundo já
assistiu ao chamado 'movimento ginástico europeu', que buscava 'construir' homens ideais
para esse novo modelo de sistema, mais fortes e saudáveis, por meio da difusão de métodos
de ginástica", ressalta o professor de Educação Física da Universidade Metodista de São
Paulo, Wilson Alviano.
No século XXI, oom a pressão dos ideais de beleza impostos pela indústria damoda e
alimentados pela mídia, a valorização do corpo perfeito tornou-se uma obsessão global. Hoje
cada vez mais pessoas buscam formas de transformar o
físico, em busca da perfeição de acordo com os padrões.
Segundo Alviano, essa intensificação do culto à estética
já traz danos notórios para a sociedade. "Doenças como
anorexia, bulimia e vigorexia [transtorno caracterizado
pela prática de exercícios físicos em excesso] tomaram
um vulto assustador. Muitos colocam suas vidas em
risco,

consumindo

anabolizantes

ou

remédios
até

mesmo

para

emagrecer

fazendo

e

cirurgias

desnecessárias."
Para o psicólogo Fernando de Almeida Silveira,
o maior prejuízo da valorização exagerada da boa
aparência é o fortalecimento da concepção de corpoobjeto. "As pessoas passaram a enxergar o corpo hoje como uma coisa moldável, conforme
certos padrões estéticos, fomentados por uma pressão social de classe. Nesse sentido, o físico,
os sentidos e a alma são massificados por conta dessa ditadura de idealização da beleza".
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Alviano completa: "Com essa transformação do corpo em coisa, o próprio indivíduo se
reduziu a um objeto, que só possui valor como ostentação dentro dos padrões
preestabelecidos".
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CAPITULO III - NATURA COSMÉTICOS S.A.
3.1 QUEM SÃO?
Foi em agosto de 1969 que a empresa brasileira que hoje ocupa o topo do mercado
de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal foi fundada por Luiz Seabra, Indústria e
Comércio de Costéticos Berjeaout Ltda em sociedade com Jean Pierre Berjeaout que veio a se
chamar Natura em poucos meses, devido à participação de ativos vegetais na composição dos
produtos. Um ano depois o primeiro ponto de venda foi instalado na Rua Oscar Freire, onde o
vendedor era o próprio Luiz, mas na ainda na Vila Madalena o primeiro endereço de fabrica,
com menos de dez colaboradores.
A recém fundada
Cosméticos

S.A.

é

Natura
conhecida

popularmente devido ao seu fácil
acesso,

devido

a

milhares

de

revendedoras espalhadas no Brasil.
Hoje está presente em praticamente
toda América Latina e na França.
Um dos principais desafios e metas da empresa, sempre foi o desenvolvimento social
daqueles que fazem parte da equipe, todos precisam ter em mente o conceito do bem estar
bem a fim de contribuir com a construção de uma sociedade mais próspera, justa e solidaria.
Alem disso a empresa contribui de outras formas, por exemplo, são totalmente contra testes
em animais e seguem rigorosamente normas de segurança internacional, principalmente pelo
grande uso sustentável da rica biodiversidade botânica brasileira.
Dentro desse grande negócio é esperado que exista milhares de regras de
conduta para melhor gerenciamento, criação e produção de produtos, mas o que deixa um
grande favoritismo quanto a Natura é a preocupação que essa tem com o meio ambiente,
tendo como premissa minimizar os impactos negativos e ampliar os positivos. Obtém como
diretrizes:
- A educação ambiental
- O gerenciamento do pacto no meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e
serviços
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- A minimização de entradas e saídas de matérias
- Controlar e monitorar tais requisitos durante todas as fases de produção, visando a
redução de uso de insumos de valor ambiental estratégicos, a não realização de ensaios com
animais em matérias-primas para produtos cosméticos, a redução de impactos ambientais de
embalagens e pronta reparação de eventuais incidentes.
A Natura por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que
estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada
com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor
através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte,
com o todo.
No entanto, essa pesquisa trata de inovação na área de cosméticos, qual o motivo de
abordar a Natura? Pois é, a empresa 100% brasileira é favorável à soma de conhecimento e
tem como proposta ajudar no diálogo da comunidade científica, reunindo pesquisadores e
instituições de pesquisa para inovar e promover relações de bem estar bem.

“Estamos saindo de uma era da individualidade para a convivialidade, momento no
qual as pessoas realmente terão de estar mais juntas para poder fazer as coisas. Nosso papel
não se restringe a prover o consumidor de produtos. Hoje, as relações são de troca‖, diz
Denise Figueiredo, diretora do nosso Núcleo de Inovação.

Por meio do Natura Campus, trabalham com a inovação aberta há sete anos,
compartilhando desafios com a comunidade científica no Brasil e no exterior. Isso significa
que, além dos cientistas e das pesquisas internas (são mais de 250 colaboradores
diretamente envolvidos com Pesquisa e Desenvolvimento), seu negócio está fortemente
vinculado às parcerias com instituições científicas do Brasil e do mundo para desenvolver
novos conceitos, metodologias, produtos e processos. Por meio do portal do Natura
Campus, conectam os pesquisadores e lançam editais e desafios para investimento em
pesquisa, além de gerar e compartilhar conhecimento.
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Os desafios vão além do desenvolvimento de novos produtos, e incluem inovações
em serviços e novos negócios em uma visão multidisciplinar, reforçada no ano passado com a
reorganização do processo de inovação. Com esse entendimento, realizar o desenvolvimento
de um sistema de produção sustentável do dendê, a articulação de pesquisadores para levar as
inovações para o cotidiano das comunidades locais da Amazônia e até construir
uma biblioteca virtual de gestos, baseada em terapias corporais para inspirar as pessoas a
resgatar e valorizar as relações humanas. “ Temos uma visão ampliada, consolidando uma
metodologia de inovação integral. É um jeito diferente de fazer pesquisa para tecer uma
compreensão ampla e aprofundada acerca do bem-estar‖, afirma Victor Fernandes, diretor de
Ciência, Tecnologia, Ideias e Conceitos.

3.2 NOVO SEGMENTO EKOS
Em 2000 essa organização cria um novo segmento no qual só seriam criados
produtos que utilizava totalmente a biodiversidade brasileira de forma sustentável,
contribuindo também para a sua preservação, usa embalagens com menor quantidade de
materiais, recicláveis, refis para todos os itens e formulas biodegradáveis, Ekos. Essa
categoria integra produtos para todas as necessidades desde cabelos até perfumaria.
Com 10 anos que essa empresa foi criada, aprimoraram as técnicas para um melhor
aproveitamento desse refil, que passou a ser produzido a partir de cana-de-açúcar ( fonte de
energia vegetal e renovável ), diferentemente do plástico comum, derivado do petróleo. E a
marca lançou novos sabonetes de murumuru, cupuaçu, maracujá e cacau, com ate 50% de
óleos da biodiversidade, extraídos de oito novas comunidades. Com essa iniciativa passaram a
beneficiar mais de 263 famílias, além das 1.714 que já eram parceiras da Ekos, mantendo
sempre o relacionamento ético e justo com essas. Com esses novos produtos a empresa
ampliou até a sua lista de prêmios, a premiação dessa vez veio da versão brasileira da Idea
Awards uma das principais premiações de design no mundo para o Sabonete Natura Ekos.
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Para que esses produtos, e prêmios fossem concretizados, foi preciso a ajuda de
muitas pessoas, primeiramente todos os estudos realizados pela própria empresa, parceria com
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acumulado por eles vai para as cidades e parte para a floresta. Uma forte questão social acaba
entrando nesse projeto, muitas regiões antigamente quase esquecidas hoje tem um
reconhecimento importante, com isso famílias acabam se desenvolvendo e sentindo uma
oportunidade nunca previamente vista.
Luiz Seabra que faz parte da equipe da Natura, comenta sobre o que significa a
segmentação Ekos para eles: que por mais que esse tenha nascido a 10 anos, fez com que eles
repensassem e voltassem pra essência da Natura, buscar na própria natureza brasileira
aditivos, e mostrar que essa natureza humana também fazia parte desse contexto ou seja
respeitar, cultivar e reverenciar todos os tipos de seres vivos.
3.3 – EMBALAGENS
A partir de 2011, Natura Ekos aumenta de 3% para 40% a quantidade de papel
reciclado pós-consumo utilizada na fabricação dos cartuchos que embalam os produtos da
linha. Com essa iniciativa, cerca de 250 toneladas de papel descartadas, por ano, pela
sociedade e que iriam para o lixo, passam a ser reciclados, o que contribui, anualmente, para
economizar até 20.500 m³ de água e evitar que 23 toneladas de carbono sejam emitidas*.
Os papéis descartados por consumidores finais são recolhidos, processados e
transformados em aparas, que retornam aos fabricantes de papel. Nas fábricas, essas aparas
pós-consumo são trituradas em uma máquina chamada de desagregador. Ao mesmo tempo,
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em outro desagregador, aparas pré-consumo, provenientes de sobras de papel virgem,
fabricados ali, também são trituradas. Em seguida, as aparas pré-consumo e pós-consumo são
misturadas e passam por um processo de limpeza para a retirada de impurezas e de refino das
fibras para garantir qualidade ao papel que está sendo reciclado. Em uma outra máquina, essa
massa é prensada, secada e transformada em bobinas ou folhas de papel, vendidas para
gráficas que as convertem em embalagens.
Nessas embalagens Natura Ekos, feitas de PET, uma outra garrafa PET, de mesmo
peso, que antes poderia ir para o lixo comum, é reciclada? É que, além de 100% recicláveis,
as embalagens de PET de Ekos são feitas de 50% de material reciclado pós-consumo, ou seja,
obtido a partir de vários tipos de embalagens e outros materiais de PET, que chegaram até o
consumidor final, foram descartados, recolhidos e processados por empresas recicladoras,
dando origem a resinas de PET recicladas.
A partir de agora, com a utilização do PET 50% reciclado pós-consumo nas
embalagens de Natura Ekos, anualmente, cerca de 120 toneladas de PET serão recicladas e
reinseridas na cadeia produtiva e 149 toneladas de carbono deixarão de ser emitidas*. Isso
significa menos lixo e menos impacto sobre as mudanças climáticas.
O plástico utilizado nas embalagens dos condicionadores e dos refis da linha Natura
Ekos, denominado de Plástico Verde I‘m green™, é produzido com tecnologia brasileira, pela
Braskem, a partir do etanol da cana-de-açúcar, uma fonte 100% renovável.
Além de não pressionar ou comprometer as reservas minerais esgotáveis do planeta,
ao contrário dos materiais de origem petroquímica, o plástico de origem de cana possui menor
emissão

de

gases

de

efeito

estudas

quando

comparados

com

o

mesmo tipo de plástico de origem petroquímica, pois a cana tem o melhor índice de redução
de emissões de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global. As emissões de
carbono durante todo o ciclo de vida até a queima do etanol são 84% menores se comparadas
às emissões da gasolina.
Quando o etanol é usado para produzir o Plástico Verde, considerando desde a
plantação da cana-de-açúcar até o portão da fábrica da Braskem, são capturadas até 2,5
toneladas de CO2 da atmosfera para cada tonelada de Plástico Verde. Como esse produto não
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se biodegrada, o carbono absorvido durante o cultivo da cana é mantido fixo por todo o seu
período de vida e não volta para a atmosfera.
Além disso, o
Plástico

Verde

totalmente

é

reciclável.

Apesar de ser originado
de
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diferente, esse material
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técnicas do polietileno de
origem fóssil, e, por isso,
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Para

a

reciclado
com

eles.

indústria

da

reciclagem, esse fato é de grande importância, pois não são necessários investimentos em
novos equipamentos ou ajustes técnicos específicos para o reprocessamento do plástico verde.
Mas a preocupação ambiental com a produção do Plástico Verde começa bem antes
do chão de fábrica, já nas plantações de cana, que devem seguir o Código de Conduta para
Fornecedores de Etanol, elaborado pela Braskem, contendo um conjunto de critérios que
incluem o cumprimento das diretrizes ambientais e o respeito à biodiversidade e aos direitos
humanos e trabalhistas.
A opção pelo uso do Plástico Verde é parte da campanha Carbono Neutro da Natura,
que visa reduzir as emissões de carbono tanto dos produtos quanto da cadeia de produção,
através da utilização de materiais sustentáveis, renováveis e do aumento da reciclabilidade dos
recipientes.
Entre as matérias-primas de origem vegetal, também estão os ativos da
biodiversidade brasileira que dão nome às linhas de produtos de Natura Ekos: castanha,
maracujá, andiroba, buriti, cacau, pitanga, entre outros.
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Nos últimos anos, a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Natura se inspira na
tradição popular ligada a cada um desses frutos, sementes, raízes e folhas e no que eles
naturalmente oferecem, e busca aumentar a concentração dos ativos nos produtos, para que
esses proporcionem ao consumidor, por meio de novas formulações, os mesmos benefícios
trazidos pela natureza.
“Chegamos a uma concentração ideal de ativos nas fórmulas, de modo que os
produtos entregam o resultado esperado, as comunidades fornecedoras passam a ter mais
demanda e, portanto, melhor renda, e isso sem forçar a natureza a produzir mais do que o
necessário”, explica Cristiane Carnelos, do departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da
Natura, especializada na categoria de cabelos.
Esse avanço tecnológico é o que possibilita que o shampoo Natura Ekos Castanha,
por exemplo, passe a oferecer aos cabelos secos e quebradiços a mesma nutrição e força que o
leite de castanha provê aos povos da floresta que tradicionalmente se alimentam dele.
Para que não seja apenas eles que tenham essa iniciativa no site da Natura Ekos é
possível encontrar algumas dicas de como melhor aproveitar o seu produto, e a melhor forma
de reciclagem, por exemplo a garrafa PET:
O descarte correto das embalagens feitas de PET é um fator que facilita o processo
de reciclagem e o consumidor tem um papel importante nesse sentido. Por isso, sempre que
precisar jogar fora um material feito de PET, descarte-o juntamente com o lixo seco (que pode
conter latas, papéis, plásticos e vidro) e separe-o do lixo úmido (local para restos de
alimentos, cascas e ossos, pó de café e chá, podas e galhos, entre outros) e também do lixo de
banheiro (como papel higiênico, absorventes íntimos e fraldas plásticas). Assim, o material
seco terá mais chances de servir para a reciclagem, diminuindo a quantidade de lixo que vai
para os aterros sanitários.
Se em sua casa ou em seu trabalho não houver coleta seletiva, você mesmo pode
levar suas embalagens de PET a um local apropriado. A Associação Brasileira da Indústria do
PET (ABIPET) possui uma plataforma associada ao Google Maps, conhecida como LevPet,
que auxilia os usuários a identificar os locais adequados mais próximos de sua residência,
como cooperativas, pontos de comércio de reciclagem, pontos de entrega e entidades sociais,
para a destinação correta desse produto.
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3.4 – VISÕES DA MASSA
Com o aprofundamento desse estudo, obtive um questionamento interno, será que a
massa brasileira sabe que além de produtos coloridos e chamativos pela sua essência, eles
sabem o processo sustentável criado pela própria Natura, para que ambas as partes natureza e
população seja beneficiadas? Assim fui atrás de pessoas que pudessem tirar algumas de
minhas duvidas, pessoas próximas de baixa e alta renda, que, no entanto não pode ser tirada
como uma pesquisa bem elaborada porque a amostra não foi precisamente testada e calculada,
mas podemos tirar com base as informações como hipótese.
Na conversa com pessoas de baixa renda, foi possível entender que o acesso a esses
produtos é muito fácil, mesmo porque a maioria das revendedoras é dessa categoria e
facilitam a compra. E que a preferência entre os produtos com certeza é Natura entre

concorrentes como Avon, Boticário, mas o que me chamou mais atenção é que praticamente
ninguém sabe que a Natura Ekos, inovou quanto ao seu processo de fabricação, de
embalagens também sustentáveis, reutilizáveis, e que o pensamento desse segmento está
totalmente focado nessa questão da floresta. Já as pessoas de renda mais alta sabem da
existência desse projeto e tudo mais, por anúncios feitos frequentemente, mas essa maioria
continua comprando produtos sem responsabilidade sustentável nenhuma, pelo simples fato
da variedade encontrada no mercado. Então quer dizer que isso acaba sendo por acaso?
Acredito que a empresa tem um dos projetos mais admirados no mercado brasileiro, só que
informação está faltando serem divulgadas, hoje em dia as pessoas prezam muito aqueles
produtos reaproveitáveis e sustentáveis, por isso acredito que seria muito favorável se eles
usassem isso a favor, passar as informações em comerciais, e meios acessíveis que é um
produto natural.
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CONCLUSÃO
De umas décadas pra cá os cosméticos assim como todo o mundo tem se
desenvolvido, seja em técnicas, habilidades, projetos, rapidez em processos e entre muitos
outros.
Antes dessa fase muitas pessoas se importavam em melhorar a aparência a qualquer
custo e isso acabava encadeando problemas de saúde como, por exemplo, muitas pessoas
chegaram a adquirir problemas respiratórios e câncer de pele pelo uso do formol em produtos
para alisar o cabelo já que era tendência. Outro exemplo é para pessoas alérgicas que faziam o
uso de maquiagem sem se importar com a deficiência, e encadeavam muitos problemas de
pele. E querendo ou não esse mercado foi crescendo.
Acontece que por questões de cultura mundial hoje, o mundo vem sofrendo com esse
crescimento por motivos ambientais e pessoas aprenderam que esse grande movimento acaba
gerando, poluição e desmatamento, o que deixa grande da população muito irritada, por
pensar que atitudes pequenas podem acabar com gerações futuras, claramente por outros
motivos também, já que percebemos hoje algumas das mudanças anteriormente previstas por
especialistas.
Assim as empresas de produtos de embelezamento, e todas outras hoje tem que
encontrar caminhos para se adaptar a esse novo pensamento populacional porque acaba sendo
uma questão de vida ou morte. Clientes hoje não estão preocupadas com uma embalagem
muito bem elaborada, que chame muita atenção, hoje o que chama atenção, são elementos
ecológicos, por mais que produtos específicos sejam prejudiciais ao ambiente, o cliente se
mostra interessado em saber que a empresa se preocupa com esse. A inovação nesse caso,
nessa época tem vindo nesse sentido em transformar aquilo indispensável no dia a dia, para
indispensável que seja acompanhada de uma boa ação, ou pelo menos uma menor devastação.
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INTRODUÇÃO

O esporte é tido pela sociedade, como algo que fazemos por prazer ou para saúde. O esporte
esta no meio da humanidade desde muito cedo, tanto é que nem se sabe ao certo quando
surgiram as primeiras modalidades. E assim a grande maioria das pessoas não se dá conta de
que esse meio vem cada vez movimentando a economia e tomando um papel importante na
economia global, que possou por crise nos últimos tempos, porém não no mundo esportivo
que vem em crescimento continuo.
Assim o esporte hoje assumi um papel importante,não apenas de integrar a sociedade,mas
também de levar desenvolvimento para áreas sem desenvolvimento, empregando pessoas e
melhorando a infraestrutura das cidades por onde passam os grandes eventos das mais
diversas modalidades .
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CAPÍTULO I - A HISTÓRIA DO ESPORTE

1.1 – ONDE E COMO SURGIU O ESPORTE

Desporto, desporte, esporte ou desporto é toda a forma de praticar atividade física que,
através de participação ocasional ou organizada, visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão
física e/ou mental e proporcionar entretenimento aos participantes. Pode ser competitivo, onde
o vencedor ou vencedores podem ser identificados por obtenção de um objetivo, e pode exigir
um grau de habilidade, especialmente em níveis mais elevados. São centenas os tipos de
desportos existentes, incluindo aqueles para um único participante, até aqueles com centenas
de participantes simultâneos, em equipas ou individualmente. Algumas atividades não-físicas,
como jogos de tabuleiro e jogos de cartas são muitas vezes referidos como desportos, mas um
desporto é geralmente reconhecido como sendo baseada na atividade física.Dizer onde surgiu
o esporte é algo impossível, já que o esporte não é apenas uma modalidade,mas sim um
conjunto de modalidade que surgiram em lugares diferentes,épocas diferentes.
O homem está interligado e correlacionado ao esporte desde os primatas, quando fugiam de
animais predadores, lutavam por áreas e regiões e disputavam domínios no início
das coletividades. Acredita-se que depois da alimentação, a mais antiga forma de atividade
humana é a que hoje se conhece por esporte
.Assim ninguém sabe ao certo quando surgiu o esporte, mas diz-se que algumas modalidades
já eram praticadas há mais de 3 mil anos por orientais, romanos e, sobretudo, gregos. Nessa
época, os soldados faziam lançamento de disco e bola de ferro para ganhar mais resistência e
defender melhor seu povo nas batalhas.O esporte também servia como forma de homenagem
aos deuses do Olimpo como Apolo, Zeus e Posseidon.
Mas a prática desportiva teve início remoto, onde já havia monumentos de vários estilos dos
antigos egípcios, babilônios, assírios e hebreus com cenas de luta, jogos de bola, natação,
acrobacias e danças.Entre os egípcios, a luta corpo-a-corpo e com espadas surgiram por volta
de 2.700 a.C. e eram exercícios com fins militares. Os outros jogos tinham caráter religioso.
Campeonatos, torneios, olimpíadas, recordes, títulos,medalhas, torcidas e comemorações.
A aura mítica do esporte e seus heróis - os atletas - fazem parte do dia-a-dia de bilhões de
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pessoas ao redor do planeta. As disputas esportivas têm o poder de colocar países inteiros em
compasso de espera. O Brasil pára para ver os jogos da seleção na Copa do Mundo e o mesmo
se repete na Argentina, na Inglaterra ou na Itália. Nações dos cinco continentes acompanham
as transmissões de provas e partidas dos Jogos Olímpicos, mesmo que seus esportistas não
tenham qualquer chance de vitória.A longa história do esporte ajuda a entender como um
fenômeno surgido há milênios se perpetuou no imaginário do homem. Inicialmente, a
prática esportiva está ligada aos exércitos e às guerras. Aprimorar e desenvolver a força física
do soldado, além de significar mais chances de vitória nas batalhas, serve para demonstrar a
superioridade de um povo.Na China desenvolveu-se o Kung-fu há mais ou menos 5 mil anos.
Acredita-se que foram os gregos e os persas os pioneiros na sistematização da prática do
esporte.

Figura 2 Cabo de guerra. Esporte popular antigamente e
que hoje não faz mais sucesso

Figura 1 Figura Romana representativa do esporte

1.2 – OS BENS DO ESPORTE PARA A SAÚDE HUMANA.

O homem moderno vem deixando de lado as práticas esportivas, o que muitas vezes leva a um
estilo de vida sedentário e provoca distúrbios como má alimentação, obesidade, tabagismo,
estresse, doenças coronarianas, etc.

Como reação a essa atitude, a ciência do esporte vem desenvolvendo estudos e demonstrando
a importância que a prática constante de uma atividade física bem planejada tem para que as
pessoas possam ter uma vida mais saudável.
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Motivos importantes para a prática da atividade física
1 – Auto estima
A prática regular de exercícios aumenta a confiança do indivíduo.
2 – Capacidade Mental
Pessoas ativas apresentam reflexos mais rápidos, maior nível de concentração e memória mais
apurada.
3 – Colesterol
Exercícios vigorosos e regulares aumentam os níveis de HDL (lipoproteína de alta densidade,
o ―bom colesterol‖) no sangue, fator associado à redução dos riscos de doenças cardíacas.
4 – Depressão
Pessoas com depressão branda ou moderada, que praticam exercícios de 15 a 30 minutos em
dia alternados, experimentam uma variação positiva do humor já após a terceira semana de
atividade.
5 – Doenças Crônicas
Os sedentários são duas vezes mais propensos a desenvolver doenças cardíacas. A atividade
física regula a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes.
6 – Envelhecimento
Ao fortalecer os músculos e o coração, e ao amenizar o declínio das habilidade físicas, os
exercícios podem ajudar a manter a independência física e a habilidade para o trabalho,
retardando o processo de envelhecimento.
7 – Ossos
Exercícios regulares com pesos são acessórios fundamentais na construção e manutenção da
massa óssea.
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8 – Sono
Quem se exercita ―pega‖ no sono com mais facilidade, dorme profundamente e acorda
restabelecido.
9 – Stress e Ansiedade
A atividade física libera os hormônios acumulados durante os momentos de stress. Também
funciona como uma espécie de tranquilizante natural – depois do exercício a pessoa
experimenta uma sensação de serenidade.
Conceitos importantes para a prática da atividade física.

Figura 3 Caminhada, esporte popular e barato de fácil
acesso a todos.

Figura 4 Pratica esporte na terceira idade, também é uma
boa forma de aumentar a qualidade de vida
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1.3– ESPORTES MAIS PRATICADOS PELO MUNDO
No mundo que vivemos hoje, totalmente globalizado é bastante como termos o mesmo
esporte sendo o mais praticado em vários países diferentes, mesmo aquele esporte não tendo
sendo ―inventado‖ nesses países,como é o caso do futebol, oriundo da Inglaterra, hoje é o
esporte mais popular do mundo e dominado pro brasileiros e espanhóis.

Com tudo, mesmo diante de um mundo totalmente integrado existe vários esporte que só
existem em seus países de origem ou não fazem sucesso em todos os lugares do mundo, como
é o Exemplo do beisebol, esporte adorado por norte-americanos,mas que não faz tanto sucesso
no restante do mundo.

Vejamos uma lista com os 10 esportes mais praticados no mundo

1. Futebol
. É o esporte nacional da maioria dos países e encontrase em grande expansão nos Estados Unidos, onde lhe
chamam Soccer. A quantidade de praticantes é
incontrolável, mas em termos de fãs podemos dizer que
metade da população mundial, cerca de 3,5 bilhões de
pessoas, acompanha esta modalidade.
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2. Cricket
. Mais uma invenção dos ingleses que se tornou global
através das suas colônias por toda a parte. Especialmente
apreciado na Ásia, Médio Oriente, África do Sul e
Austrália, o Cricket conta com uns impressionantes 2,5
bilhões de fãs.

3. Hóquei em campo
O Hóquei em Campo pode não ter grande expressão no
esporte nacional, mas no resto do mundo é uma
modalidade com bastantes praticantes, mais de 3
milhões. É praticado em mais de 100 países e conta com
mais de 2 bilhões de fãs por todo o mundo.

4. Tênis
O Tênis é o esporte individual mais popular do
mundo, apesar de também ser jogado em pares. É um dos
desportos mais duros para o corpo e o fato de não haver
limite de tempo por jogo, obriga os praticantes a
trabalharem muito a resistência. Tem uma base de fãs
com cerca de 1 bilhão por todo o mundo.
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5. Voleibol
O Vôleibol é bastante popular por todo o mundo e países
como o Brasil e Cuba tornaram-se potências nesta
modalidade, tanto em masculino como feminino e mesmo
Vôlei de prais. Conta com cerca de 900 milhões de fãs por
todo o mundo.

6. Rugby
O Rugby é o desporto de equipa com mais contacto físico.
Ao contrário do Futebol Americano, não são usadas
projeções e os choques entre jogadores são unicamente
absorvidos pelo corpo. Em termos de número de fãs
é difícil dizer ao certo quantos são, mas mais de 4.2 milhões
de pessoas assistiram ao último Campeonato do Mundo,
na Nova Zelândia. É muito popular no hemisfério sul e por
toda a Europa e por isso merece estar nesta lista.

7. Baiseball
O Baseball está para o Cricket como o Football Americano
está para o Rugby. Na realidade o Baseball é praticado nos
Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Cuba e
México, ou seja, nos países onde o Cricket não
pegou. Estima-se que existam cerca de 500 milhões de fãs
por todo o mundo.
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8. Golf
O Golf é considerado o desporto dos ricos, por ser a
modalidade mais cara do mundo. A quantidade de campos
de Golf espalhados por todo o mundo é espantosa, mais
de 35 mil, 17 mil dos quais nos Estados Unidos. Pode ser
um desporto caro mas mesmo assim aparece nesta lista com
400 milhões de fãs.

9. Basquete
A famosa NBA colocou o Basquete num nível que a maioria
dos outros países não consegue atingir. É bastante
apreciado por jovens de todo o mundo, mas é nos
Estados Unidos, onde nasceu que tem a maior base de
praticantes. Em todo o mundo aproximadamente 400
milhões de pessoas acompanham esta modalidade.

10. Futebol Americano
O Futebol Americano é um dos desportos de contacto mais
intensos. É majoritariamente visto nos EUA, mas eventos
como o Super Bowl são visionados por cerca de 400
milhões em todo mundo.
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1.4 O ESPORTE NO BRASIL
O esporte no Brasil é praticado em diversas modalidades e organizado por confederações
nacionais de esportes sendo a principal oComitê Olímpico Brasileiro. O futebol é o mais
praticado no país.
Vários esportes nasceram no país, entre eles a peteca, o sandboard, frescobol futebol de
praia, futsal (versão

oficial

do

futebol

indoor),footsack, biribol,futetênis o acquaride, e

o futevôlei Nas artes marciais, os brasileiros têm desenvolvido acapoeira, vale-tudo, e o jiujitsu brasileiro.
Outros esportes de considerável popularidade são: basquete, vôlei, Fórmula 1, judô e tênis. A
prática amadora de esportes é muito popular e os clubes são os maiores promotores. Além das
organizações privadas, vários governos estaduais e municipais mantêm estruturas esportivas
tanto para a prática amadora, na forma de lazer, quanto na organização profissional em
estádios e outras estruturas.
Nos últimos anos, as delegações que representam o país em competições como os Jogos Panamericanos e os Jogos Olímpicos vêm melhorando seu desempenho. Em 2007, o Rio de
Janeiro sediou a competição continental. Esta foi a segunda vez que o país recebeu o torneio.
Na primeira oportunidade, a competição fora organizada em São Paulo, no ano de 1963.

1.4.1 - Participação em Eventos Multiesportivos

O corredor Vanderlei Cordeiro de Lima, bronze na maratona de 2004.

O Brasil já participou de três eventos multidesportivos extintos: os Jogos Pan-americanos de
Inverno, no qual não ganhou medalhas na únicaedição de 1990, os Jogos da Boa Vontade e
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os Jogos Olímpicos Latino-Americanos. Atualmente participa de treze jogos poliesportivos:
os Jogos Olímpicos de Verão, Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Paraolímpicos de
Verão, Jogos

Pan-americanos

de

Verão, Jogos

Parapan-americanos,Jogos

Sul-

Americanos, Jogos Sul-Americanos de Praia, Universíada de Verão, Universíada de
Inverno, Jogos da Lusofonia, Jogos da CPLP, Jogos Mundiais Militares e os Jogos Mundiais.

 Participação nos Jogos Olímpicos de Verão
De acordo com o número de ouros conquistados, a melhor participação em Jogos
Olímpicos do Brasil foi em 2004, em Atenas. Foram cinco, dentro de um total de dez. De
acordo com o total de medalhas conquistado, esta foi em Londres 2012. Na ocasião, foram
dezessete medalhas, sendo três de ouro. A participação em 2000 em Sydney foi ruim: doze
medalhas, porém nenhuma de ouro. A primeira participação olímpica do Brasil foi em 1920.

 Participação nos Jogos Olímpicos de Inverno
O Brasil não conquistou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno ainda. Por isso,
após os Jogos de Vancouver em 2010, as Confederações Brasileira de Desportos na
Neve (CBDN)

eno

Gelo (CBDG)

apresentaram

projetos

ao Comitê

Olímpico

Brasileiro objetivando o desenvolvimento dos esportes de inverno no país, a presença de mais
desportistas nos Jogos de Sóchi, naRússia, até a construção de um complexo de treinamento
no interior de São Paulo

1.4.2 Principais Esportes do Brasil

O Brasil é um pais que ama esporte, e assim a variedade de desporte aqui praticados é
enorme.
Infelizmente nem sempre eles são praticados nas melhores condições para os atletas, mas o
pai mesmo com inúmeras dificuldades consegue se potencia em alguns, como:
 Futebol. O Brasil é uma das maiores potências do futebol mundial, destacando-se
não só como o que detém a maior quantidade de prêmios, mas também o que mais
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exporta atletas para o exterior. Tendo conquistado a Copa do Mundo em cinco
oportunidades, além de outros títulos importantes. É também detentor de diversas
marcas históricas no esporte, além de ser a pátria de diversos grandes jogadores que
fizeram história. Entre eles, o que é considerado o maior de todos os tempos: Pelé.

 Basquete. O Brasil é um dos países mais tradicionais no basquete mundial. No
passado chegou a ser um dos melhores países do mundo na modalidade, e já possuiu
vários grandes jogadores e jogadoras, além de haver vários praticantes da modalidade
espalhados por diversos cantos do país.

 Vôlei. Quanto à preferência, o vôlei é atualmente o segundo esporte mais popular do
país A principal competição do esporte no país é a Superliga Brasileira de Voleibol,
sendo que existe a modalidade feminina e a modalidade masculina da Superliga. No
retrospecto, o esporte é um dos mais vitoriosos do Brasil, especialmente com o
desempenho bombástico que as seleções nacionais vêm tendo nos últimos anos. O
Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking da FIVB nas duas modalidades

 Natação. A natação vem ganhando popularidade no Brasil. Sendo um esporte
costumeiramente recomendado para crianças, e adequado a um país de clima tropical
como o Brasil, a natação cresceu e começou a produzir ícones esportivos importantes.
Começando por Djan Madruga, Rômulo Arantes eRicardo Prado nos anos 70 e 80,
passando por Gustavo Borges e Fernando Scherer nos anos 90, a natação brasileira
hoje fabrica grandes talentos em sucessão.
 Automobilismo. O automobilismo é um esporte bem popular no Brasil, o esporte
começou a ganhar dimensão no país após os primeiros títulos da Fórmula
1 de Emerson Fittipaldi, posteriormente Nelson Piquet e Ayrton Senna ajudaram a
firmar ainda mais o automobilismo brasileiro na categoria. O país também possui
grandes conquistas na Fórmula Indy, com Emerson Fittipaldi ganhando o primeiro
título brasileiro na categoria, seguido também pelos pilotos Gil de Ferran, Cristiano da
Matta, Tony Kanaan.
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 Tênis O tênis no Brasil pode ser considerado um esporte popular. Hoje existem
diversas quadras em clubes, em propriedades particulares e para locação,
especialmente em cidades com nível mais elevado do tamanho da população. Também
é encarado por alguns como um passa tempo, ou um esporte a ser praticado depois de
um dia de trabalho ou até mesmo antes dele.
 Lutas. O vale-tudo começou na terceira década do século XX, quando Carlos Gracie,
um dos fundadores da luta marcial brasileira Gracie Jiu-Jitsu, convidou cada
competidor de modalidades de luta diferentes. Isso era chamado de "Desafio do
Gracie". Mais tarde, Hélio Gracie e a família Gracie e principalmente, Rickson Gracie,
mantiveram este desafio que passaram a se dar como duelos de vale-tudo sem a
presença da mídia.
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CAPÍTULO II

- OS IMPACTOS DO ESPORTE NA

ECONOMIA GLOBAL

2.1 – PRINCIPAIS EVENTOS ESPORTIVOS DA ATUALIDADE.

Nos dias de hoje o esporte desenvolve um papel importante na sociedade que vivemos. Ele
não apenas tem a função de lazer e de vida saudável, mas também exerce a função e
integração na sociedade, seja ela entre crianças tímidas e acham no esporte uma saída para
timidez, para cidade como campeonatos regionais ou entre escolas, mas também entre nações,
como forma de promover a união entre os povos, assim hoje a quantidade de campeonatos
entre nações é enorme e gera expectativa em todos para que cheguem essas datas.
Com tudo, não vivemos em um mundo onde todos são bonzinhos e quere a união dos povos.
Esses campeonatos servem também como uma forma de capitalizar recurso em diversos
setores da economia global, já que vivemos em um mundo totalmente capitalista.
Assim fica clara que campeonatos de nível mundial como: Copa do mundo de futebol,
Olimpíadas, Formula 1, Jogos Pan-americanos, Libertadores, Copa dos Campeões da Europa,
Copa do mundo de Vôlei e Natação, são forma bem sucedidas de conseguir grandes
investimento e desenvolvimento de regiões.
Em uma pesquisa feita pela revista Forbes relaciona o valor dos prêmios dados aos
vencedores das maiores competições no mundo. Dentre as 10, encontramos 4 torneios de
futebol confirmando assim um esporte que conquistou o planeta e se tornou fonte de
investimento a muitos anos. Nessa lista não foi considerada a Liga inglesa de futebol por se
tratar de um torneio longo.
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Top 10 maiores eventos esportivos do mundo

Rank

Evento

Esporte

Premio US$ Extensão

1°

Liga dos campeões da UEFA

Futebol

77 milhões

Europa

2°

Eurocopa

Futebol

33 milhões

Europa

3°

Copa do Mundo

Futebol

31 milhões

Mundial

4°

Super Bowl

Futebol Americano

15.5 milhões

EUA

5°

World Series

Baseball

14.8 milhões

EUA

6°

FedEx Cup

Golfe

10 milhões

Mundial

7°

Dubai World Cup Night

Corrida de cavalos

10 milhões

Mundial

8°

Liga Europa da UEFA

Futebol

9 milhões

Europa

9°

Série Mundial de Poquêr

Poquêr

8.7 milhões

Mundial

10°

Copa do mundo de Críquete

Críquete

4 milhões

Mundial

O esporte é a paixão que mais movimenta dinheiro no mundo. Estima-se que, em suas mais
diferentes modalidades, do futebol ao tênis, a indústria esportiva gere em torno de US$ 1
trilhão por ano, apresentando um dos maiores percentuais de crescimento entre os principais
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setores da economia. Movido pela paixão, o esporte é um grande impulsor da economia
mundial. Enquanto o marketing tradicional trabalha sobre os quatro P‘s, preço, produto,
promoção e praça, o marketing esportivo inclui a paixão e se move à partir de 5 P‘s.
Copa do Mundo e Olimpíadas
A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são os principais eventos esportivos do mundo e
alavancam a economia de todos os países apaixonados pelo esporte. Para se entender melhor a
questão do P da paixão, uma camiseta Nike simples, lisa, sem paixão, apenas com o logotipo
da fabricante, sai por R$ 79,90, enquanto a camisa Nike agregada a uma paixão, como a do
time de coração, por exemplo, chega a custar R$ 189,90.
Quem consome o esporte, seja qual for o tipo de esporte, adquire uma sensação positiva. Ir a
um estádio assistir a uma partida tem o mesmo efeito de um show de música, já que uma
pessoa pode se lembrar de um evento ao qual compareceu por semanas.

2.2 - O IMPACTO DO ESPORTE NA ECONOMIA

A chamada indústria do esporte se refere a toda atividade que acontece no entorno do atleta e
que movimenta dinheiro. Um exemplo claro: um treinador ou um fisioterapeuta, por exemplo,
é remunerado por meio de um salário, e esse valor será usado para consumo ou poupança,
movimentando a economia do esporte. Mas além dessas atividades mais próximas do atleta,
há uma imensa cadeia ao longo da prática esportiva envolvendo produtos e serviços, assim o
esporte já representa uma parcela expressiva do PIB de vários países, e com impacto cada vez
maior nos indicadores econômicos.
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Alguns números que tornam mais concreta a percepção da importância do esporte, futebol
incluso, nas Economias, e que servem também para algumas reflexões pertinentes sobre o
conceito de ―prioridade‖ na agenda interna de um país.
Acaba de ser divulgada uma pesquisa da Folha de SP, com dados interessantes. Por exemplo,
57% dos entrevistados se dizem contra o investimento público nas ―arenas da Copa 2014″. E
vou ficar apenas com esse dado, pois o objetivo deste post não é a análise da pesquisa.
Eu já escrevi sobre isso. Percebo que é cada vez mais perceptível aos olhos da população um
ranço em relação à mega eventos como Copa Fifa e Olimpíadas. E na opinião de boa parte das
pessoas com quem converso, argumentam que Copa e Olimpíada não são prioridades para o
país, e que os recursos públicos devem ser direcionados para as ―reais‖ prioridades, saúde e
educação, as de sempre.
Sobre a pergunta da pesquisa, cabem dois comentários. Devemos considerar em primeiro
lugar, que todo investimento público deve observar algumas premissas, entre elas o efeito
multiplicador que o mesmo terá na Economia do país. Investir num equipamento esportivo
sustentável que tenha o poder de revitalizar determinadas áreas urbanas, que promova a
geração de riquezas e emprego, e que contribua de alguma forma para a iniciação e prática
desportiva da população, é um bom exemplo. Se isso não é prioridade, o que seria ? Isso
também é investir em saúde. O outro ponto da pergunta é a questão ―arenas da Copa‖. Ora,
não podem e não devem ser vistas como tal. Estamos falando de reestruturar nossa infra
esportiva, que servirão para tudo aquilo que citamos antes para um ciclo de pelo menos 40
anos. Não são ―arenas da Copa‖. São arenas esportivas. Ponto. A palavra chave é
sustentabilidade. Colocar recursos públicos em elefantes brancos é uma coisa (e por isso
critico a escolha de determinadas sedes e projetos), mas não precisa ser assim. Infelizmente,
os maus exemplos causam um efeito devastador na opiniãopública.
E qual a conexão entre a pesquisa da Folha e o estudo da Universidade inglesa?
Algumas conclusões são notáveis. O esporte ocupa hoje um papel na Economia inglesa sem
paralelo nos últimos 25 anos.
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2,3 % de todo o consumo da ilha, está ligado aos esportes, que emprega 1,8% de toda a mão
de obra, num total de 441.000 trabalhadores.
O PIB esportivo, que em 1985 se situava em £ 3,3 bilhões, saltou para £ 17,3 bilhões no
período 2008/09, um salto superior a 500%.
O futebol é responsável por grande parte desse resultado, mas os demais esportes tem
contribuído decididamente para que a Economia esportiva cresça mais que proporcionalmente
em relação aos demais setores.
Os crescentes valores alcançados pela aquisição de direitos de mídia da Premier League, tem
sido o maior responsável pela contribuição do futebol.
Apesar da região de Londres contribuir com a maior parte do resultado nominal, em termos
―per capita‖, a região de East England possui o maior consumo, com £ 404 anuais em média.
Não existem estudos recentes confiáveis sobre Economia do Esporte no Brasil, mas algumas
projeções antigas estimam algo entre 1,5 e 2% do PIB a participação do setor esportivo. Nos
EUA, já estaria beirando os 3%.
O próximo estudo relativo ao período 2009/10 que se encerrará em outubro próximo, bem
como os dos períodos pré Olimpíadas, deverão apresentar resultados mais expressivos ainda,
já que a produção e venda de artigos esportivos, o licenciamento de produtos com a marca de
um clube, a elaboração de contratos por advogados, a gestão da carreira do atleta, a venda dos
direitos de transmissão de jogos, o patrocínio de clubes e esportistas, entre outras, são
atividades que fazem parte dessa cadeia e que nos levam a considerar o esporte atual como
uma indústria.
O crescimento é tão assustador que a primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, teve
uma arrecadação bruta de 255 mil dólares. O valor é referente apenas à única fonte de renda
do campeonato: a venda dos ingressos dos seus 18 jogos. O dinheiro também era dividido de
maneira diferente: em 1950, no Brasil, a Fifa ficou com 30%, o Brasil com 15%, e os outros
12 países participantes com 55%.

A Copa de 1954 na Suíça arrecadou 1.320.000 dólares (para 943.000 espectadores, sendo
745.804 pagantes), com despesas de 667.380 do comitê organizador, e o lucro de 652.620
dividido com 15% para a Fifa (97.450 dólares), 25% para o governo suíço (162.400) e 60%
(392.770) divididos entre os 16 países participantes, ficando 60.230 dólares para o campeão, a
Alemanha Ocidental, enquanto o Brasil, quinto colocado, recebeu com 21.000 dólares.
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Em 1970 no México o total arrecadado somou 5.917.920 dólares, com apenas 1.560 mil ainda
em direitos de TV: surgiam nos estádios as placas publicitárias, que rapidamente ganharam
visibilidade – e valor monetário. Em 1974, na Alemanha Ocidental, a arrecadação subiu para
45 milhões de dólares – 24 de ingressos, 12 direitos em transmissão, nove de publicidade.

Em 1978 na Argentina o valor total caiu para 35 milhões de dólares.

Em 2014, além das entradas para as suas 64 partidas, a Copa terá especialmente o dinheiro
dos direitos de transmissão e dos patrocínios. Já entre 1998 e 2006 a arrecadação da Fifa com
a Copa do Mundo – somando patrocínios, televisionamento, ingressos e direitos em geral –
tinha subido de 175 milhões de euros na França para 2,1 bilhões de euros na Alemanha.

Os ingressos constituem inclusive a menor parcela do dinheiro da Copa. Para 2014 devem ser
proximadamente 444 milhões de dólares (cerca de 3,7 milhões de entradas a uma média de
120 dólares), contra 1,5 bilhão dos 20 apoiadores comerciais (seis empresas-sócias, oito
patrocinadores, seis apoiadores locais) e 2 bilhões de direitos de transmissão. Num cálculo
superficial, os 255 mil dólares da Copa de 1930 vão subir para 4 bilhões em 2014.
Depois desses dados, será que alguém ainda acha que esporte, além de todos os benefícios de
saúde e inclusão social, não é prioritário para algum país.

2.3 - O IMPACTO DO ESPORTE NA SOCIEDADE

Grandes eventos esportivos trazem tanto beneficio, quanto malefícios para a sociedade que irá
receber os grandes eventos realizados hoje em dia.
A muita melhoria na infraestrutura das cidades, como melhores ruas, hotéis, restaurantes,
capacitação da população para receber o publico, transporte publico, aeroportos, portos,
telecomunicação, entre varias outras coisas.
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Esses fator de melhora é de suma importância na hora da escolha da sete, pois as instituições
não apenas estão preocupadas com a boa realização dos eventos, mas também em deixar um
legado para a sociedade após o termino da competição.

Área portuária de Barcelona, revitalizada para olimpíadas de 92

Obras do metro no rio de Janeiro para as olimpíadas de 2016

Porem todo esse desenvolvimento também traz efeitos negativos na população. Vejamos
alguns exemplos que aconteceram em alguns eventos esportivos no mundo.
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1988 - Olimpíada de Seul
Em Seul, 15% da população foi violentamente expulsa e 48 mil edifícios foram demolidos em
1988 durante a preparação dos Jogos Olímpicos. A especulação imobiliária aumentou em
mais de 20% o valor dos apartamentos e em mais de 27% o de terrenos

1992 - Olimpíada de Barcelona
Duzentas famílias foram despejadas para abrir caminho para a construção de novas rotatórias
e outras adaptações urbanísticas antes do Jogos Olímpicos de 1992. A especulação imobiliária
em torno dos Jogos resultou num aumento de 131% no preço dos imóveis

1994 - Copa do Mundo dos Estados Unidos
Em Dallas, cerca de 300 pessoas foram expulsas de suas residências por causa da preparação
para a Copa do Mundo 1994

1996 - Olimpíada de Atlanta
Em Atlanta, em torno de 15 mil residentes de baixa renda foram expulsos da cidade por causa
dos Jogos. Cerca de 1.200 unidades de habitação para os pobres foram destruídas em nome
dos Jogos

2000 - Olimpíada de Sydney
Em Sydney, os relatórios indicam que cerca de 6 mil pessoas foram desalojadas na preparação
para os Jogos Olímpicos de 2000. A especulação imobiliária em torno dos Jogos elevou em
50% o preço dos imóveis

2008 - Olimpíada de Pequim
Projeto envolveu realocação de moradores em larga escala. Foram relatadas denúncias sobre
despejos em massa, por vezes conduzidos por homens não identificados. Cerca de 1,5 milhão
de pessoas foram deslocadas

2010 - Copa da África do Sul
Mais de 20 mil moradores foram removidos e transferidos para áreas empobrecidas da cidade.
O ministro da Habitação observou que os planos de construir milhares de casas de baixo custo
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poderiam ser afetados por mudanças nas demandas do orçamento na preparação para a Copa
de 2010
2010 – Jogos da Commonwealth de Nova Deli
Em Nova Deli, na Índia, 35 mil famílias foram expulsos das terras públicas na preparação
para os Jogos.

2010 - Olimpíadas de Inverno de Vancouver
Em Vancouver, mais de 1.400 unidades habitacionais de baixa renda foram perdidas em
relação à especulação imobiliária gerada pelos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010

2012 - Olimpíadas de Londres
Na capital da Inglaterra, sede dos Jogos de 2012, que antecedem os do Rio, o preço médio dos
imóveis no entorno olímpico aumentou mais de 3%, enquanto no restante da cidade os valores
caíram aproximadamente 0,2 por cento

2016 - Olimpíada do Rio
No Rio de Janeiro, diversos assentamentos informais estão sob ameaça de despejo, por causa
da construção de instalações esportivas para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016.
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CAPITULO III - 2014 E 2016, É UMA BOA?

3.1 – COPAS 2014 E OLIMPÍADAS 2016

Um estudo encomendado pelo Ministério do Esporte apontou qual será o impacto da Copa de 2014
na economia do Brasil.
O estudo apresentado pelo Ministério do Esporte mostrou que o Mundial vai trazer benefícios que
vão além da construção de novos estádios de futebol. Entre recursos investidos e gerados, direta e
indiretamente, R$ 183 bilhões devem circular em torno do evento.
Funciona assim: ao construir um novo estádio, é preciso investir em material, há a necessidade de
mão de obra, novos empregos são gerados e, quem estava desempregado, agora, pode comprar
mais e o consumo aumenta. O governo arrecada com os tributos e o dinheiro circula.
Na geração de empregos, por exemplo. Estima-se que sejam criados 710 mil novos postos de
trabalho, 330 mil permanentes. Estão previstos R$ 33 bilhões de investimento em infraestrutura,
78% provenientes do setor público.
Uma boa parte desta quantia será usada na modernização dos principais aeroportos. O sucesso de
uma Copa também depende da facilidade com que os turistas viajam pelo país. E não é pouca
gente: pelo menos 3,1 milhões turistas nacionais e 600 mil estrangeiros vão circular pelo Brasil
durante os meses do Mundial. Todos gastando mais dinheiro e aquecendo a nossa economia.
―O importante desse estudo é que comparando com a edição da Copa da Alemanha, da Copa da
África do Sul e da Copa da França, nós podemos perceber que, no Brasil, o impacto econômico vai
ser mais relevante. Então a repercussão econômica da Copa da Fifa em 2014 vai ser maior em
nosso país‖, declarou o ministro do Esporte, Orlando Silva.
São Sebastião do Paraíso tornou-se sede de diversas competições esportivas, a exemplo da
Liga Sub 21, a Liga de Desenvolvimento Olímpico. O município fez parceria com duas
Confederações Nacionais de Basquete e Handebol e sediou etapas de preparação de várias
seleções e jogos amistosos. Esses fatores contribuíram para fomentar a economia do
município. ―Além do impacto social e de saúde, porque você envolve famílias, jovens,
pessoas de todas as idades na prática esportiva, nós também temos o impacto econômico, por
causa de vários fatores: que é a prática esportiva, o sediamento de eventos, a vinda para cá de
outras equipes e seleções‖, enfatizou o Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Lazer,
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Mariano Bícego.

Segundo o Secretário Municipal de Esportes, uma pesquisa foi realizada pela Secretaria
apontando significativos números na ordem de R$ 1 milhão. ―Nós entrevistados e
perguntamos tanto para as Federações e Confederações quanto os donos de restaurantes,
hotéis, comércio de maneira geral, o que representou a vinda desses atletas e comissões
técnicas para Paraíso. Com isso, nós tivemos um número alto passando da casa de R$
1milhão, somente em 2010‖, explicou.

Com mais turistas na cidade, a economia é aquecida beneficiando setores como o comércio e
serviço. ―Fizemos uma pesquisa e os atletas gastam em média R$ 15 por dia na nossa cidade,
é uma pizza, um lanche, um açaí, um milk shake, um sorvete, um remédio na farmácia, então
eles gastam bastante. Isso traz também um volume grande para o comércio paraisense‖, disse
o Secretário de Esportes.

O Secretário destaca ainda que Paraíso poderá sediar importantes eventos esportivos em 2012.
―Paraíso foi anunciada como sede da Copa América de Basquete Masculino sub 18, janeiro é
a data inicial quando eles começam a disputar esses jogos, então nós vamos ter todos os
países da América representados aqui e também no dia 24 de janeiro sai o anúncio do Comitê
Olímpico Brasileiro sobre as cidades que serão escolhidas como sub-sedes para a Olimpíada
do Rio 2016. Paraíso está entre as possíveis cidades a serem escolhidas‖, salientou Mariano
Bícego.

O esporte está gerando lucro para o setor de serviços, a exemplo deste restaurante que fornece
refeições diárias para aos atletas.―Representou 30% de crescimento no ano passado‖,
comemorou o proprietário do restaurante, Francisco dos Reis Júnior. Em um levantamento
feito pelo restaurante, nesses 2 anos foram servidas 15 mil refeições aos atletas, sendo 4
refeições diárias. E para atender tanta gente foram criados 14 novos empregos. ―Investimos
em funcionários que nós contratamos para o Centro Olímpico, cada vez que o pessoal vem,
nós contratamos 14 funcionários. Nós contratamos ainda o serviço de padaria e de mercado‖,
afirmou o comerciante. Nesse período, o faturamento aumentou e o comerciante investiu em
sua sede própria.―Esse dinheiro nós fizemos nossa sede própria‖, declarou o proprietário do
restaurante.
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Outro ramo que lucrou com os atletas foi o setor de transporte. Esta agência de turismo
buscava e levava os atletas com destino às competições. ―A gente buscava os atletas nas
cidades deles em Bauru, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Eles vieram
para Paraíso, daí eles fizemos as 1º e 2º etapas, depois levamos eles novamente para suas
cidades de origem. E os times do Bauru e Paulistano que foram para a final, nós os levamos
para o Rio de Janeiro, e os trouxemos de novo para suas cidades‖, disse o administrador e
sócio proprietário da empresa de turismo, Adilson Carvalho dos Santos.

O administrador da empresa salientou que no mês passado, o transporte de atletas representou
ganho extra para a empresa. Ao todo foram quase 30 viagens, além da contratação de cinco
motoristas. ―Para a gente deu um impulso grande no movimento, porque foram várias
viagens, ou seja, dois para cada time para cada etapa, financeiramente foi muito bom, nós
aumentamos o nosso faturamento em 30%‖, concluiu.

3.2 – IMPACTOS NA ECONOMIA BRASILEIRA

A realização de grandes eventos exige um planejamento bastante organizado e antecipado. O
Brasil tem se destacado bastante no setor de eventos de grande porte, sediando não apenas
shows de bandas e cantores internacionais, mas também outros tipos de eventos, incluindo
competições esportivas que atraem muitos turistas estrangeiros.
O impacto de grandes eventos para o setor no Brasil é bem variado. No caso de shows
internacionais, por exemplo, sabe-se que tais eventos geram uma receita para as cidades em
que eles acontecem, visto que shows assim costumam atrair pessoas de diferentes municípios
e estados. Desse modo, os frequentadores dos shows acabam usando os serviços disponíveis
nas cidades que sediam os grandes eventos, visto que o público utiliza hotéis e ainda aproveita
para conhecer pontos turísticos dos locais.
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O planejamento dos eventos em conjunto com as autoridades responsáveis pelas cidades é
imprescindível para minimizar e evitar os possíveis aspectos negativos. Como muitos turistas
visitam as cidades, é comum que a população delas sofra com o grande aumento de pessoas
em determinado período (o transporte público tende a ficar sobrecarregado, por exemplo).
Cuidados com eventuais agressões a patrimônios naturais e culturais também são
fundamentais para que os eventos não sejam prejudiciais às cidades.
3.2.1 Tipos de impactos
Conhecer os tipos de impactos que eventos de grande porte podem causar ajuda na prevenção
de problemas, considerando os eventos que já aconteceram. Para que os eventos deixem mais
benefícios do que prejuízos, os organizadores devem fazer estudos e pesquisas de modo que
haja uma programação que tenha como base as características de cada cidade.
Os impactos sociais incluem mudanças na infraestrutura do município, além de alterações na
segurança para a população. É essencial que as autoridades não ignorem a opinião dos
moradores, pois é a vida deles que será modificada por conta do evento. Logo, a aceitação de
mudanças que influenciam a rotina das pessoas pode ser decisiva para que os moradores
aprovem a integração entre eles e os turistas.
Eventos de grande porte também geram impactos culturais, que consistem em alterações nos
costumes culturais da população. Ao sediar um grande evento, qualquer cidade pode ter seu
turismo impulsionado, o que funciona como um incentivo para atividades culturais.
3.2.2 Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016
O Brasil sediará dois eventos de proporções gigantes nos próximos anos. No ano que vem, o
país será palco da Copa do Mundo, enquanto em 2016 será a vez dos Jogos Olímpicos.
Eventos esportivos como a Copa e as Olimpíadas são oportunidades para o país atrair
visitantes de inúmeras nações, o que pode contribuir para o turismo, desde que os planos de
investimentos do governo foquem as ações em melhorias ligadas à infraestrutura das cidades,
para que tanto os turistas quanto os moradores fiquem satisfeitos antes e após os eventos.
A capital do Rio de Janeiro ficará encarregada de sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Por sua
vez, a Copa Mundial de Futebol de 2014 acontecerá nas seguintes cidades: Rio de Janeiro
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(RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Salvador (BA),
Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Recife (PE) e Natal (RN). Sendo
assim, a preparação para tais eventos requer uma série de cuidados, pois a movimentação no
país será enorme durante as competições, que afetarão as atividades diárias de uma grande
parcela da população.
O crescimento econômico do país pode ser beneficiado em função dos investimentos
aplicados em cada cidade e dos efeitos que os eventos terão em várias cadeias produtivas.
Para que o atendimento ao público seja apropriado, as cidades-sede devem fazer obras que
precisam estar prontas em tempo, de modo que tudo ocorra como o programado pelos
organizadores dos eventos. Construções e melhorias de aproximadamente 13 estádios são
apenas algumas obras que já começaram a ser feitas. Também há cerca de 50 projetos de
mobilidade urbana em fase de aplicação prática, sendo 25 relacionados a 13 aeroportos e sete
portos.
Eventos grandiosos como a Copa também necessitam projetos associados a segurança,
infraestrutura turística, telecomunicações, tecnologia da informação, energia, sustentabilidade
ambiental, além de promoção e comunicação. Portanto, diversos setores da sociedade devem
se esforçar para que os eventos sejam realizados com sucesso.
A percepção dos impactos de megaeventos como a Copa e as Olimpíadas dependerá de como
os turistas avaliarão questões como segurança pública e privada dos locais visitados, serviços
de infraestrutura pública e particular, qualidade dos serviços e atendimentos, nível de
encantamento com as atrações turísticas regionais, valores investidos, eficácia de estratégias
promocionais e de comunicação para o possível retorno dos turistas.
Empresas devem tomar medidas para que os eventos de grande porte sejam aproveitados para
como oportunidades de negócios. Empreendedores precisam conhecer as dificuldades e
também os desafios que estão previstos. Por isso, planejar com o máximo de antecedência é
primordial, focando as metas em conseguir excelência em serviços.
E você, como avalia a situação do setor brasileiro para sediar eventos de grande porte? Conte
para a gente se você possui alguma experiência com esse tipo de evento e não se esqueça de
continuar visitando nosso site para saber mais sobre outros tipos de eventos!
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No Brasil, o movimento gerado pela indústria do esporte é de, em média, de R$ 31 bilhões
por ano, equivalente 3,3% do Produto Interno Bruto.
De olho nesse mercado, grandes agências de marketing esportivo do globo se preparam para
aportar no País, principalmente, por conta dos grandes eventos esportivos que acontecerão no
país. O esporte virou business. Segundo especialistas, o setor esportivo mundial deve crescer
a uma taxa anual de 3,8% até 2013. Na América Latina e no Brasil, essa expansão deve ser
ainda mais intensa não só porque são países que estão mais atrasados do que os europeus e
americanos, mas também pela perspectiva de grandes investimentos por conta da Copa e das
Olimpíadas.
Projeta-se que a Copa e as Olimpíadas gerem juntas R$ 183 bilhões entre 2012 e 2016. Mas é
importante lembrar que o setor esportivo não se resume a futebol ou esportes olímpicos, já
que corridas de rua crescem a uma taxa média anual de 25% ao ano e as academias de
ginástica se disseminam, atingindo 4,2 milhões de brasileiros.
A proximidade de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 faz
o PIB, o produto interno bruto, do esporte brasileiro crescer. Segundo economistas, cerca de
20% acima da média da economia nacional. Os economistas afirmam ainda uma certa
contradição nesse cenário, já que dos R$ 4,1 trilhões do PIB brasileiro, apenas 1,6%
corresponde ao esporte, setor de grande potencial de faturamento, mas que é pouco
aproveitado.
No Brasil, o mercado esportivo ainda é pouco desenvolvido, principalmente em comparação
com os países europeus e norte-americanos. O processo de profissionalização ainda é muito
recente e, portanto, ainda há enorme espaço para crescer. Estima-se que a indústria do esporte
represente apenas 2% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, gerando cerca de 300 mil
empregos.
Por estar num estágio bem anterior aos países mais desenvolvidos, o mercado esportivo
brasileira possui grande potencial. De fato, tem havido uma profunda transformação neste
setor, principalmente nos últimos 15 anos, com um processo de profissionalização mais
intenso. A receita dos principais clubes de futebol do Brasil, por exemplo, dobrou nos últimos
quatro anos. O voleibol, que antes não era uma modalidade tão popular e vencedora, hoje é o
segundo esporte mais praticado, colecionando mais de 60 títulos com a Seleção Brasileira
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masculina e feminina. O esporte faz parte da indústria do entretenimento, a que mais cresce
no mundo ao lado da bélica e da automobilística.
Por tudo isso, o mercado do esporte já tem sido olhado como uma possibilidade concreta de
construção de carreira para jovens profissionais das mais diversas áreas: administração,
marketing, educação física, fisioterapia, fisiologia, direito, entre outras.
A indústria do esporte no mundo deve crescer a uma taxa anual de 3,8% até 2013, segundo
relatório da consultoria PriceWaterhouseCoopers. Na América Latina e no Brasil, esse
crescimento deve ser ainda mais intenso não só porque são países que estão mais atrasados do
que os europeus e norte-americanos, mas também pela perspectiva de grandes investimentos
por conta da próxima Copa do Mundo e das Olimpíadas em 2016 serem no Brasil.
O Brasil, inclusive, já nota o crescimento de outras modalidades, além dos esportes mais
tradicionais. O segmento de corrida de rua, por exemplo. O aumento dessa prática no País tem
também ocorrido pela importância cada vez maior das pessoas para o cuidado com sua saúde.
Além de uma alimentação regrada, a prática esportiva já é considerada fundamental para
complementar uma vida mais saudável.
A corrida de rua, por ser uma prática simples, fácil e barata, tem sido uma opção interessante
para a população. Além disso, o aparecimento de grupos de corrida e de participação em minimaratonas de equipes tem estimulado o desenvolvimento de relacionamentos entre as pessoas,
o que é mais um atrativo para esse segmento.
O investidor ou patrocinador só colocará seu dinheiro em projetos geridos de forma
profissional, transparente e que demonstre claramente o retorno daquele investimento. Em que
pese o setor estar se profissionalizando cada vez mais, ainda há muito amadorismo na gestão
das entidades esportivas, o que limita a entrada de mais empresas neste mercado. Além disso,
há muita carência de dados e informações com base científica que possas demonstrar
claramente o quanto de retorno àquela marca está tendo com determinado patrocínio.
Há, portanto, necessidade de capacitar cada vez mais pessoas para atuar de forma profissional
na gestão e no marketing esportivo, para que a máquina econômica deste setor cresça no País.
E o momento é esse.
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3.3 OLIMPÍADA E COPA TRAZEM PREJUÍZO SOCIAL
A organização de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos causou a expulsão de milhares de
pessoas de suas casas e, na grande maioria dos casos, teve impacto negativo sobre a situação
de moradia para a população. A conclusão é da ONU, que apresenta hoje, em Genebra, seu
primeiro relatório completo sobre o impacto de megaeventos esportivos sobre a vida das
pessoas nas cidades que os sediam e desfaz o mito de que apenas trazem benefícios à
população.
No caso do Rio de Janeiro, alerta o estudo, a ameaça de expulsão de moradores de áreas que
serão usadas para os Jogos de 2016 é real e o governo terá de dar uma solução.
O trabalho de elaboração do levantamento coube a uma brasileira, Raquel Rolnick, relatora
das Nações Unidas para o Direito à Moradia e hoje uma das principais especialistas mundiais
na questão. A ONU buscou contato com a Fifa para tratar do assunto. Sequer foi recebida.
―Experiências passadas mostram que projetos de reurbanização adotados para a preparação de
eventos resultaram em violações extensivas de direitos humanos, em especial o direito à
moradia‖", alertou Rolnick em seu documento, que será apresentado hoje a governos de todo
o mundo.
Expulsões, encarecimento de moradia, falta de alternativas e pressão sobre os mais pobres,
que acabam empurrados para as periferias, têm sido algumas das marcas mais características
das Copas e Jogos Olímpicos. Para a brasileira, os benefícios econômicos desses eventos não
são distribuídos de forma adequada à população e o legado ―é longe de ser positivo‖".
―Velhas disparidades parecem se exacerbar diante de um processo de regeneração e
embelezamento das cidades‖", afirma. ―As consequências de longo prazo de megaeventos
incluem fatos preocupantes‖.
Os exemplos citados pela ONU são inúmeros. Em Seul, em 1988, a Olimpíada afetou 15% da
população, que teve de buscar novos locais para morar – 48 mil edifícios foram destruídos.
Em Barcelona, em 1992, 200 famílias foram expulsas para a construção de novas estradas.
Em Pequim, a ONU admite que 1,5 milhão de pessoas foram removidas de suas casas. A
expulsão chegou a ocorrer em plena madrugada. Moradores que se opunham foram presos.
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Outra constatação é a alta nos preços de casas. Em Seul, a inflação foi de 20% nos oito meses
anteriores aos Jogos. O preço da terra subiu 27%. Em Barcelona, a alta foi de 131% nos cinco
anos antes da Olimpíada, contra mais de 50% em Sydney. Em Atlanta, 15 mil moradores
foram expulsos de suas casas em 1996 e a inflação no setor imobiliário passou de 0,4% para
8% no ano dos Jogos.
Para Londres/2012, as áreas próximas aos locais dos eventos já sofrem inflação quatro vezes
maior que a média nacional.
Em relação à Copa da África, a relatora alerta que os compromissos do governo de
proporcionar ganhos sociais com o evento não estão se confirmando. O orçamento para isso é
baixo e a Fifa sequer aceitou falar com Raquel sobre o assunto. A ONU pede que a entidade
modifique seus critérios para a escolha da sede das próximas Copas. Não houve resposta.
JOGOS DE 2016.Para a Olimpíada do Rio, a ONU já alerta para possíveis violações ao
direito à moradia. Um dos problemas seria a Vila do Autódromo, que poderia ter seus
moradores expulsos para as obras do evento. Outra preocupação é com relação à falta de
informação sobre compensações que moradores de algumas áreas terão de receber.
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CONCLUSÃO
Podemos ver com os argumentos acima expostos que o esporte assumiu um importante papel
no mundo atual. Ele não apenas tem a função de integrar, cidades, estados e ate mesmo
nações, mas também leva desenvolvimento a áreas sem desenvolvimento, melhorando
infraestrutura, transporte publico, rede de hotéis gerando emprego para população local e
melhorando o turismo local, que passa a ser um ponto turístico.
Assim vemos que o esporte passou a ter um papel importante na economia global,
movimentando mais de 1 trilhão pelo mundo na base da paixão e patrocinadores.]
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CAPITULO I - GERAÇÃO X
O termo Geração X é utilizado para rotular as pessoas nascidas após o chamado ―Baby
Boom‖, que foi um aumento importante na taxa de natalidade dos Estados Unidos após
a Segunda Guerra Mundial. Também conhecida como Gen X, essa geração inclui a população
nascida no início de 1960 até o final dos anos 70, mas também podem ser considerados como
"X" os nascidos no início dos anos 80, no máximo até o ano de 1982.
Criado pelo fotógrafo Robert Capa no ano de 1950, o termo Geração X foi utilizado em um de
seus ensaios fotográficos. O trabalho em questão era sobre jovens mulheres e homens que
cresceram depois da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Capa, ―nomeamos esta
geração desconhecida como Geração X e, mesmo em nosso primeiro entusiasmo, percebemos
que tínhamos algo muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lidar‖. O projeto
foi divulgado pelo Picture Post do Reino Unido e pelo Holiday, dos Estados Unidos no ano de
1953. Nas palavras do escritor norte americano John Ulrich, a geração X sempre foi
considerada como um grupo de pessoas jovens, sem identidade aparente, que enfrentariam um
mal incerto, sem definição, um futuro hostil.
Ainda segundo Ulrich, o termo ganhou alterações posteriores às definições de Capa. Durante
os anos 60 e 70, sua abrangência, que era global, tornou-se atribuição de conjuntos específicos
na em sub-culturas inglesas. Esses grupos eram, em sua maioria, formados por homens
brancos da classe operária, incluía os mods, os rockers e até mesmo algumas subculturas
punks.
Em 1964, um estudo de Jane Deverson a respeito da cultura da juventude britânica também
foi importante para a definição do termo Geração X. Após convite da revista Woman‘sOwn
para uma matéria onde entrevistaria adolescentes nascidos na época em questão, Deverson
publicou um estudo que revelou uma geração de jovens atéia, que mantinha relações sexuais
antes do casamento, odiava a Rainha Elizabeth II e era contra as regras impostas por seus
pais.
Por ter sido considerada polêmica pela revista, a matéria não foi publicada. Porém, Deverson
juntou-se ao jornalista Charles Hamblett para escrever um livro a partir do estudo inicial.
Então, os dois publicaram a obra Generation X – Perfect hits 1975 – 1981. Tempo depois, em
1991, a Geração X ganhou mais popularidade com o romance do escritor canadense Douglas
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Coupland, que lançou o livro ―Geração X: contos para uma cultura acelerada‖. No livro, são
romanceadas as atitudes e o estilo de vida dos jovens no final da década de 80.
São Paulo – A sua maneira de pensar e de construir uma apresentação profissional tem mais a
ver com a sua idade e com a sua geração do que você imagina.
Executivos da geração X e anteriores tendem a optar por um tipo de construção distinto dos
profissionais da geração Y. É claro que não é algo tão engessado assim, mas as diferenças são
geralmente visíveis. E embora os profissionais mais jovens estejam mais identificados com o
novo modelo, mais atrativo e com mais recursos visuais, as duas gerações têm pontos fortes e
fracos na hora de elaborar suas apresentações. Confira quais são:Pontos Fortes da geração X
e anteriores.
1.1 - GERAÇÃO X
A Geração X carrega o fardo de ter crescido durante o florescimento do Downsizing
corporativo o qual girava em torno da segurança no emprego.
A Geração X é jovem que nasceram entre 1965 e 1977 e totalizam 40 milhões de pessoas,
somente nos Estados Unidos, para ela há diferentes definições de liderança, lealdade e
incentivos de reconhecimento, como por exemplo, trabalhar não é prioridade número 1 na sua
vida.
1.1.1 - Dicas para Gerenciar a Geração X:
Gerenciar a Geração X é como gerenciar algo mais...
Algumas dicas para se ter em mente. Embora pareçam ser generalidades, elas podem ser
bastante úteis quando for trabalhar com pessoas da Geração X.
1. Ela gosta de variedades e de não de fazer as mesmas coisas todo dia.
2. Trabalhar não é prioridade número 1 para ela.
3. Suas metas de carreira é dirigida a novos desafios e oportunidades. Dinheiro é importante
para elas, mas não se prender a ele, é tudo.
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4. Ela acredita que a melhor maneira de garantir-se no serviço é o crescimento, aprendizado e
adicionar novas habilidades, estas são as prioridades máximas.
5. Ela tem tremenda sede por conhecimento.
6. Ela quer serviços calmos, divertidos e satisfatórios.
7. Ela não gosta dos Baby Boomers que geralmente preferem trabalhar independentemente.
8. A Geração X gosta de trabalhar num ambiente de equipe.
9. Ela gosta de aprender em vez de tentativas e erros.
10. Ela á autoconfiante e possui espírito empreendedor.
11. Ela desafia frequentemente o status quo, sempre olhando para uma maneira melhor.
12. A Geração X gosta mais de dar feedback à comunidade do que apenas trabalho.
13. Ela quer feedback regular e frequentes sobre o desempenho de seu trabalho.
14. Ela está apta em estabelecer maneiras de desafios de como fazer as coisas, razão porque
há sempre melhores maneiras.
15. Melhoria na carreira é uma balança que mescla vida e trabalho.
16. A Geração X masculina tende a ser orientada para a família e interessada na ausência
paterna, como a Geração X feminina.
1.1.2 - Qual é a minha Geração?
Em 1999, houve uma ruptura na força de trabalho nos Estados Unidos por geração, conforme
é demonstrado a abaixo:
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1.1.3 - Gestor de Recursos Humanos junto a Geração X?
O papel dos Gerentes de Recursos Humanos é de fundamental importância para lidar com os
anseios e

vontades

da

Geração

X. Os

gestores

que

puderem identificar

mais facilmente os diferentes fatores motivacionais que variam de geração para geração,
estarão bem mais equipados e preparados para recrutar e reter os melhores candidatos e
talentos.
Como fatores motivacionais eles deverão: desenvolver programas de incentivos que motivem
a

produtividade

e

bons comportamentos, promoverem

um maior envolvimento deles nos processos de tomada de decisões, diminuir o tempo para
recompensar talentos, procurar um balanço entre estilo de vida e de trabalho para
controlar a sua criatividade, proporcionar treinamento adequado e reforçar a relação entre
gerentes e empregados.
1.1.4 - Futuro da Geração X?
O futuro da Geração X é trabalhar com mais independência e telecommuting. Os
empregadores terão que acomodar o trabalho e mudança no estilo de vida em
função das gerações jovens para poder reter talentos. A Geração X está mais interessada em
trabalhar com liberdade, flexibilidade e criatividade do que somente por dinheiro, ela está
também focada na recompensa menos tangíveis em longo prazo como oportunidade de posse
do que em curto prazo como bônus em dinheiro.
Em resumo, o que pode ser fator importante para gerações anteriores, pode não ser tão
importante

para

a

Geração

X. Os

valores, culturas

e

critérios

são

outros, que

precisam ser entendidos e moldados pelos gestores das empresas.
1.1.5 - Geração X, Continuando Sua Educação

Mais de um em cada dez membros da geração X estão matriculados em classes para continuar
sua educação formal, segundo um novo estudo da Universidade de Michigan.
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Além disso, 48% dos 80 milhões de integrantes da geração X continuam a fazer cursos de
educação continuada, treinamentos de serviço e workshops necessários para certificações e
licenças profissionais.
"Este é um nível impressionante de envolvimento na aprendizagem ao longo da vida," disse
Jon D. Miller, autor da mais recente edição do relatório The Generation X. "Isto reflete as
mudanças da realidade de uma economia global, impulsionada pela ciência e tecnologia."
Os resultados mostram que 1.8 milhões de jovens estudam para receber um diploma de
colégio técnico, 1.7 milhões estão buscando um diploma de graduação e quase Dois milhões
estão fazendo cursos para receber diplomas de pós-graduação, doutorado e outros níveis
profissionais.
Miller dirige o estudo "Longitudinal da Juventude Americana" do Instituto de Pesquisa Social
do U-M. O estudo tem sido financiado pela Fundação Nacional de Ciência desde 1986, e o
atual relatório inclui respostas de aproximadamente 3.900 participantes do estudo com idades
que giram em torno dos 30 anos.
De acordo com Miller, pouco mais de 40 por cento da Geração X conquistaram um diploma
de bacharelado ou grau superior, e aqueles que vivem nas grandes cidades ou subúrbios tem
mais chance de conseguir um diploma do que aqueles que vivem em pequenas cidades ou
áreas rurais.
O estudo também constatou que os estudantes da Geração X conquistaram seus diplomas de
graduação e outros níveis profissionais com notas mais altas do que as gerações anteriores.
Até 2011, duas décadas depois de terminar o colegial, 22 por cento dos entrevistados haviam
completado pelo menos um grau avançado de educação e 10 por cento tinham completado
doutorado ou conquistado um diploma de nível profissional.
O relatório também examinou fontes informais de aprendizagem entre a Geração X,
analisando como eles adquiriram informações sobre três importantes acontecimentos
contemporâneos: gripe, mudança climática e o acidente na usina nuclear de Fukushima, no
Japão.
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"Descobrimos que os adultos da Geração X usam uma mistura de fontes de informação,
incluindo a tradicional mídia impressa e eletrônica, como também a Internet e as mídias
sociais," disse Miller. "Mas para as três questões que examinamos, descobrimos que as
conversas com amigos e a família foram citadas como fonte de informação mais frequente do
que a mídia tradicional.‖
1.1.6 - Geração X Infeliz...

A maior parte das pessoas que compõe a geração X, entre 30 e 40 anos, não se sentem
ameaçada pelas organizações, pois não confiam nelas. Uma matéria da Harvard Business
Review relata a insatisfação dessa geração que pretende deixar a vida coorporativa para ter
seu próprio negócio ou trabalhar em pequenas empresas. Alguns dos motivos são:
- A geração X se sente isolada pelas gerações Y e pelos boomers, já que os dois últimos estão
crescendo e aprendendo juntos;
- Não se sentem a vontade com o avanço tecnológico e se incomodam por terem que pedir
ajuda para outras gerações mais novas;
- Não têm muita perspectiva de plano de carreira, já que com o passar da idade, as pessoas se
especializam mais o que afunila o seu crescimento profissional.
É importante lembrar que as organizações necessitam muito dessa geração, pela liderança e
confiança que ela transmitir aos demais. Logo, é importante que as empresas se atentem às
necessidades e vontades dos X's.
Psicólogos organizacionais e profissionais de RH, apontam diferentes perfis profissionais
para cada geração de pessoas dentro do mercado de trabalho. Os profissionais
são classificados seguindo faixas etárias distintas, ou seja, cada geração advém de um
determinado período num século. A divisão ficou estabelecida em quatro gerações –
Tradicional (nascidos até 1950), Baby Boomers (nascidos entre 1951 e 196),Geração
X (nascidos entre 1965 e 1983) e Y (Nascidos entre 1984 e 1990).
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1.1.7 - Geração X – 1965 e 1983.
O mais importante dessa classificação é a instituição poder trabalhar de forma coerente com
cada um desses biótipos, a adaptação de ambos possibilita o surgimento de inúmeros
benefícios para o trabalhador e também para a empresa. Além disso, existe uma variedade de
conhecimentos muito ampla entre as gerações, capaz de ajudar na troca de experiência e
promover a sinergia entre diferentes públicos.
Entre as 4 gerações, está a X, chamada assim por não possuir uma denominação muito
apurada. No entanto, suas características são bastante interessantes e relevantes. As principais
particularidades se intercalam com a vida pessoal e a profissional, enumeradas da seguinte
forma:
 Busca um equilíbrio entre os âmbitos profissional e pessoal;
 Não visualiza carreira extensa numa mesma empresa;
 Empreendedores muito independentes e centrados;
 Altamente pragmáticos, gostam de praticar a teoria;
 Tem como principal competência a liderança;
 Na carreira possui como meta os novos desafios;
 Apreciam o trabalho em equipe;
 Primeira geração que domina e gosta de lidar com computadores e equipamentos
eletrônicos;
 Desprendido quanto a grande formalidade no ambiente de trabalho;
 Não se fidelizam às organizações;
 Quando determinam um objetivo, trabalham com entusiasmo;
 Esperam sempre por um feedback;
 Fiel aos ideais pessoais, distinto dos objetivos organizacionais;
 Indiferente às questões políticas, se mantém expectadores dessa área social;
 Individualista sem perda da convivência em grupo;
 Maturidade preferência por produtos de qualidade;
 Exige com mais rigor os seus direitos;
 Busca incessante pela liberdade.
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A partir do conhecimento das características de pessoas representantes da geração X, fica
mais fácil para as organizações lidarem com esse tipo de público incluso em suas
dependências. O principal desafio é delimitar os talentos individual que poderão ser
trabalhados para o aprimoramento tanto institucional como pessoal de cada integrante,
gerando benefícios para a empresa e ao mesmo promover o desenvolvimento do profissional.
1.2 - CONHECIMENTO APROFUNDADO
―A geração X tem a questão de ir atrás do conhecimento, porque antigamente se alguém
queria entender alguma coisa tinha que conversar com uma pessoa que soubesse ou se
aprofundar nos estudos‖, diz Grecov.
São pessoas que apresentam conhecimento embaçado e mais aprofundado sobre temas, o que
reflete positivamente na hora de elaborar uma apresentação. ―Já montamos, por exemplo, uma
apresentação para um grande executivo de uma multinacional do zero, a partir única e
exclusivamente da bagagem dele‖, diz Grecov.
2- Calma e segurança
O pensamento é mais racional e a pressa é menor. Por isso, a dedicação com que os
profissionais da geração X trabalham uma apresentação traz segurança tanto na hora de
elaborar o material quanto no momento da apresentação. ―São pessoas que, em geral, têm
mais calma para respirar e absorver o conhecimento‖, diz Grecov.

1.3 - PONTOS FRACOS DA GERAÇÃO X E ANTERIORES
1- Muito texto, pouca imagem.
―Eles não têm muita facilidade visual, usam e abusam dos bullet points‖, diz Grecov.
Ausência de recursos visuais pode deixar a apresentação pesada e nada atrativa para quem a
vê.
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2- Poucas abertura para novas ideias
Há um risco de achar que sabe tudo sobre o tema. ―O excesso de segurança pode atrapalhar na
hora de o profissional se abrir para novas ideias. E na hora de transmitir este conhecimento,
há o perigo de nem sempre levar em consideração a bagagem dos ouvintes‖, diz Grecov.
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CAPITULO II - GERAÇÃO Y
Geração Y, é a geração das pessoas que nasceram após os anos 80, são as pessoas
conhecidas também por serem chamadas de geração do milênio ou geração da Internet, que
surgiu exatamente por essa época.
A geração Y é conhecida por ser uma geração que vivenciou muitos avanços tecnológicos,
crescimento de diversos países, que acabaram tornando-se potências mundiais. As crianças da
geração Y cresceram tendo o que muitos de seus pais não tiveram, como TV a cabo,
videogames, computadores, vários tipos de jogos, e muito mais. Por terem esse contato todo
com a tecnologia, acabaram ficando conhecidos por serem pessoas folgadas, distraídas,
insubordinadas e superficiais, em sua grande parte.
A Geração Y também é conhecida por ter grande ambição, e é normal encontrar jovens dessa
geração que trocam de emprego frequentemente, porque no emprego anterior não eram
desafiados e não tinham oportunidade de crescer profissionalmente.
As empresas, sempre interessadas com o tipo de público que querem atingir, fazem diversas
pesquisas de mercado para saberem qual o produto que a geração Y está interessada, como
eles querem ser atendido, o que eles estão procurando, pois é um público geralmente muito
exigente, sempre antenados em novas tecnologias e novos produtos. A geração Y é um
público ávido por inovações, querem ter sempre a televisão mais moderna, o smartphone do
momento, todos os produtos mais tecnológicos possíveis.
Em contrapartida, a geração Y também ficou conhecida por ser a geração mais preocupada
com o meio ambiente, uma vez que seus pais não se preocuparam tanto, eles estão muito
interessados em deixar um bom lugar para seus filhos viverem.

Eles já foram acusados de tudo: distraídos, superficiais e até egoístas. Mas se preocupam com
o ambiente, têm fortes valores morais e estão prontos para mudar o mundo.

Priscila só faz o que gosta. Francis não consegue passar mais de três meses no mesmo
trabalho. E Felipe leva a sério esse papo de cuidar do meio ambiente. Eles são impacientes,
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preocupados com si próprios, interessados em construir um mundo melhor e, em pouco
tempo, vão tomar conta do planeta.
Com 20 e poucos anos, esses jovens são os representantes da chamada Geração Y, um grupo
que está, aos poucos, provocando uma revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o
estardalhaço das gerações dos anos 60 e 70, mas com a mesma força poderosa de mudança,
eles sabem que as normas do passado não funcionam - e as novas estão inventando sozinhos.
"Tudo é possível para esses jovens", diz Anderson Sant'Anna, professor de comportamento
humano da Fundação Dom Cabral. "Eles querem dar sentido à vida, e rápido, enquanto fazem
outras dez coisas ao mesmo tempo."
Folgados, distraídos, superficiais e insubordinados são outros adjetivos menos simpáticos para
classificar os nascidos entre 1978 e 1990. Concebidos na era digital, democrática e da ruptura
da família tradicional, essa garotada está acostumada a pedir e ter o que quer. "Minha
prioridade é ter liberdade nas minhas escolhas, fazer o que gosto e buscar o melhor para
mim", diz a estudante Priscila de Paula, de 23 anos. "Fico muito insatisfeita se vejo que fui
parar em um lugar onde faço coisas sem sentido, que não me acrescentam nada."
A novidade é que esse "umbiguismo" não é, necessariamente, negativo. "Esses jovens estão
aptos a desenvolver a auto realização, algo que, até hoje, foi apenas um conceito", afirma
Anderson Sant'Anna. "Questionando o que é a realização pessoal e profissional e buscando
agir de acordo com seus próprios interesses, os jovens estão levando a sociedade a um novo
estágio, que será muito diferente do que conhecemos."
Nessa etapa, "busca de significado" é a expressão que dá sentido às coisas. Uma pesquisa da
Fundação Instituto de Administração (FIA/USP) realizada com cerca de 200 jovens de São
Paulo revelou que 99% dos nascidos entre 1980 e 1993 só se mantêm envolvidos em
atividades que gostam, e 96% acreditam que o objetivo do trabalho é a realização pessoal. Na
questão "qual pessoa gostariam de ser?", a resposta "equilibrado entre vida profissional e
pessoal" alcançou o topo, seguida de perto por "fazer o que gosta e dá prazer". O estudo,
desenvolvido por Ana Costa, Miriam Korn e Carlos Honorato e apresentado em julho, tentou
traçar um perfil dessa geração que está dando problema para pais, professores e ao
departamento de RH das empresas.
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No trabalho, é comum os recém-contratados pularem de um emprego para o outro, tratarem os
superiores como colegas de turma ou baterem a porta quando não são reconhecidos.
"Descobrimos que eles não são revoltados e têm valores éticos muito fortes, priorizam o
aprendizado e as relações humanas", diz Miriam. "Mas é preciso, antes de tudo, aprender a
conversar com eles para que essas características sejam reveladas."

BERÇO DIGITAL § E essa conversa pode ser ao vivo, pelo celular, e-mail, MSN, Twitter ou
qualquer outra ferramenta de comunicação que venha a surgir no mundo. Essa é a primeira
geração que não precisou aprender a dominar as máquinas, mas nasceu com TV, computador
e comunicação rápida dentro de casa. Parece um dado sem importância, mas estudos
americanos comprovam que quem convive com ferramentas virtuais desenvolve um sistema
cognitivo diferente.
Uma pesquisa do Departamento de Educação dos Estados Unidos revelou que crianças que
usam programas online para aprender ficam nove pontos acima da média geral e são mais
motivadas. "É a era dos indivíduos multitarefas", afirma Carlos Honorato, professor da FIA.
Ao mesmo tempo em que estudam, são capazes de ler notícias na internet, checar a página do
Facebook, escutar música e ainda prestar atenção na conversa ao lado. Para eles, a velocidade
é outra. Os resultados precisam ser mais rápidos, e os desafios, constantes.
É mais ou menos como se os nascidos nas duas últimas décadas fossem um celular de última
geração. "Eles já vieram equipados com a tecnologia wireless, conceito de mobilidade e
capacidade de convergência", diz a psicóloga Tânia Casado, coordenadora do Programa de
Orientação de Carreiras (Procar) da Universidade de São Paulo. "Usam uma linguagem veloz,
faz tudo ao mesmo tempo e vivem mudando de lugar." O analista Francis Kinder, de 22 anos,
não permanece muito tempo fazendo a mesma coisa. "Quando as coisas começam a
estabilizar fico infeliz", diz. "Meu prazo é três meses, depois disso preciso mudar, aprender
mais."
Um estudo da consultoria americana RainmakerThinking revelou que 56% dos profissionais
da Geração Y querem ser promovidos em um ano. A pressa mostra que eles estão ávidos para
testar seus limites e continuar crescendo na vida profissional e pessoal. Essa vontade de se
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desenvolver foi apontada como fundamental para 94% dos jovens entrevistados pelos
pesquisadores da FIA. Os dados refletem a intenção de estar aprendendo o tempo todo. Mas,
dessa vez, o professor precisa ser alguém ético e competente.
"Esse ambiente onde qualquer um pode ser desmascarado com uma simples busca no Google
ensinou aos mais novos que a clareza e a honestidade nas relações é essencial", afirma Ana
Costa, pesquisadora da FIA. "Não consigo conviver com gente pouco ética ou que não cuida
do ambiente onde vive", diz Felipe Rodrigues, 22 anos, estudante de administração. O
sentimento do rapaz é compartilhado por 97% dos nascidos na mesma época, que afirmam
não gostar de encontrar atitudes antiéticas ao seu redor, de acordo com os dados da FIA.
"Chegou a hora dos chefes transparentes, alguém que deve ensinar. A geração passada
enxergava os superiores como seres para respeitar e obedecer. Não é mais assim."
Mas, além de aprender com os superiores, eles sabem que também podem ensiná-los, em uma
relação horizontal. Os jovens modernos funcionam por meio de redes interpessoais, nas quais
todas as peças têm a mesma importância. "A Geração Y mudou a forma como nós
interagimos", diz Ana Costa. "O respeito em relação aos superiores ou iguais existe, mas é
uma via de duas mãos. Eles só respeitam aqueles que os respeitam, e veem todos em uma
situação de igualdade", afirma.

VIDA PESSOAL EM PRIMEIRO LUGAR § Os sinais mais claros da importância que os
jovens dão aos próprios valores começam a piscar no mundo do trabalho. Como seus
funcionários, as empresas estão flexibilizando as hierarquias, agindo em rede, priorizando a
ética e a responsabilidade. E, se no passado a questão era saber equilibrar a vida íntima com
uma carreira, hoje isso não é nem sequer questionado: a vida fora do escritório é a mais
importante e ponto final.
Uma oficina sobre carreiras com estudantes da Faculdade de Administração da USP mostrou
que a prioridade da maioria deles é ter "estilo de vida", ou seja, integrar o emprego às
necessidades familiares e pessoais - e não o contrário. "A grande diferença em relação às
juventudes de outras décadas é que, hoje, eles não abrem mão das rédeas da própria vida", diz
Tânia Casado. "Eles estão customizando a própria existência, impondo seus valores e criando
uma sociedade mais voltada para o ser humano, que é o que realmente importa no mundo."
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"VAMOS MUDAR O MUNDO!"
Nos últimos 60 anos, três gerações marcaram época e mudaram os valores e o jeito de a
sociedade pensar. Agora é a vez da abusada Geração Y

TRADICIONAIS (até 1945) >>> É a geração que enfrentou uma grande guerra e passou pela
Grande Depressão. Com os países arrasados, precisaram reconstruir o mundo e sobreviver.
São práticos, dedicados, gostam de hierarquias rígidas, ficam bastante tempo na mesma
empresa e sacrificam-se para alcançar seus objetivos.

BABY-BOOMERS (1946 a 1964) >>> São os filhos do pós-guerra, que romperam padrões e
lutaram pela paz. Já não conheceram o mundo destruído e mais otimista, puderam pensar em
valores pessoais e na boa educação dos filhos. Têm relações de amor e ódio com os
superiores, são focados e preferem agir em consenso com os outros.

GERAÇÃO X (1965 a 1977) >>> Nesse período, as condições materiais do planeta permitem
pensar em qualidade de vida, liberdade no trabalho e nas relações. Com o desenvolvimento
das tecnologias de comunicação já podem tentar equilibrar vida pessoal e trabalho. Mas, como
enfrentaram crises violentas, como a do desemprego na década de 80, também se tornaram
céticos e super protetores.

GERAÇÃO Y (a partir de 1978) >>> Com o mundo relativamente estável, eles cresceram em
uma década de valorização intensa da infância, com internet, computador e educação mais
sofisticada que as gerações anteriores. Ganharam autoestima e não se sujeitam a atividades
que não fazem sentido em longo prazo. Sabem trabalhar em rede e lidam com autoridades
como se eles fossem um colega de turma.

2.1 - SENHOR Y

Bruce Tulgan, 42, fundou uma consultoria e se dedica a estudar os jovens que estão entrando
no

mercado

de

trabalho.

Seu

último

livro,

NotEveryoneGets

a

Trophy:
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HowtoManageGeneration Y (Nem todo mundo ganha um troféu: como lidar com a geração
Y, ainda sem edição brasileira), traça um perfil dessa nova geração.

* É lenda urbana ou de fato esses jovens não respeitam os superiores?
Tulgan: A geração Y respeita seus superiores, mas não cede de uma hora para outra. Ela não
vê as relações em termos hierárquicos. O que eles querem dos chefes é oportunidade de
aprendizado, responsabilidades e chances de melhorar o que fazem. Eles querem se afirmar e
estão à vontade com os mais velhos - às vezes até um pouco à vontade demais.
* Isso é porque eles nasceram no que você chama de "década da criança"?
Tulgan: Talvez. Essa geração foi superprotegida, educada em uma época em que valorizar a
autoestima e fazer as crianças se sentirem bem era a linha dominante. O resultado foi a
criação de uma mentalidade que é uma fonte inesgotável de energia, entusiasmo e inovação
que, se não for bem conduzida, pode causar muitos problemas.
* E isso fez com que eles se tornassem mais individualistas?
Tulgan: Mesmo sendo altamente individualistas e focados nas próprias recompensas, têm uma
profunda consciência social, preocupação com o meio ambiente e com os direitos humanos. A
maioria tem valores morais muito fortes e tentam viver por eles.

2.2 - PONTOS FORTES DA GERAÇÃO Y E FUTUROS
1-Bagagem mais visual e criativa
―É uma geração que sabe lidar com a imagem e com a fotografia‖, diz Grecov. Por isso,
apostar em recursos visuais definitivamente é um ponto forte das suas apresentações. ―A
bagagem é mais visual e criativa‖, lembra o coordenador de conteúdo da La Gracia.
2- Agilidades na hora de buscar conteúdo
O acesso à informação é pleno. Os jovens da geração Y sabem onde encontrar o que precisam
e não têm dificuldade em lidar com as novas tecnologias. ―Já nasceram com essas
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ferramentas, por isso a facilidade‖, diz Grecov. Para ele a facilidade de encontrar conteúdo
permite que os jovens tenham maior poder de análise crítica. ―São pessoas que não acreditam
em tudo que elas veem‖, explica.
2.3 - PONTOS FRACOS DA GERAÇÃO Y E FUTUROS
1- Superficialidade
É simples e rápido buscar e encontrar textos, imagens, filmes, conteúdos para a apresentação.
―O desafio é fazer a curadoria para extrair o que é relevante‖, diz Grecov. O imediatismo dos
jovens atrapalha na hora de se aprofundar sobre os temas.
2- Excessos de informações desconectadas
Outro pecado cometido pela geração Y na hora de organizar uma apresentação é o excesso de
informações. ―É tão fácil conseguir conteúdo que os profissionais podem cair nesta armadilha
de ir colocando conteúdo sem que ele esteja amarrado‖, explica Grecov. O problema, diz ele,
é transformar a apresentação em um grande ―Frankenstein‖ de conteúdo.

2.4 - O QUE A GERAÇÃO Y ESPERA?

Existem muitos artigos publicados atualmente que buscam identificar com precisão, as características da
geração Y, eu mesmo já publiquei alguns e acredito que ainda surgirão outros tantos.
Nesta altura dos acontecimentos, algumas informações já estão bastante divulgadas e se tornam, muitas vezes,
repetitivas e sem novidades para quem já acompanha e estuda o tema com um pouco mais de interesse.
Certamente este não é o caso de quem toma contato com o assunto pela primeira vez. As reações que observo
com maior frequência são da constatação de que realmente, há uma diferença muito grande entre a geração
que chega de forma intensa ao mercado de trabalho, chamada de geração Y, e as demais gerações.
Diante de tantas mudanças comportamentais é comum que surjam teorias que tentem explicar as atitudes dos
jovens. Já estão aparecendo também as primeiras pesquisas traçando perfis e comportamentos comuns entre
eles. Tudo isso é bem apropriado e necessário, contudo observo também algumas coisas bizarras.
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Uma das mais surpreendentes é a quantidade de especialistas e experts apresentando teorias sobre a geração
Y, sem nem ao menos estabelecer qualquer relacionamento mais profundo com estes jovens.
Estes especialistas baseiam-se em pesquisas que usam como referência, os jovens de outras gerações, e,
portanto estabelecem conclusões equivocadas, levando lideres e gestores a adiarem algumas decisões
necessárias, como a adequada transformação de suas realidades às expectativas dos jovens da geração Y.
A falta demodelos adaptados para a geração atual, inevitavelmente provoca especulações, lendas e mitos, o
que tornam ainda mais complexo o relacionamento entre as gerações.
Recentemente li algumas destas teorias com afirmações do tipo:
Os jovens da geração Y não gostam de trabalho rotineiro
Eles só gostam de trabalhar em ambientes alegres e divertidos
Eles querem ser promovidos na primeira semana de trabalho
Eles não respeitam pessoas mais velhas
Eles são leais apenas a seus próprios objetivos
Eles nunca trabalharam em projetos de longo prazo
Eles não se preocupam em desenvolver uma carreira profissional
Percebo que afirmações desta natureza, contribuem apenas para aprofundar o abismo existente entre as
expectativas dos jovens e de seus lideres, provocando um efeito negativo com as premissas que surgem.
A geração Y não tem dificuldades em apresentar suas expectativas, mas a falta de referenciais mais
comprometidos estabelece atitudes e comportamentos que precisam de um novo foco.
Avaliando algumas destas expectativas, podemos observar aspectos que podem ser verdadeiras armadilhas
no desenvolvimento desta geração:
RECONHECIMENTO - o jovem deseja e pede feedback de todas as suas ações, contudo esta busca de
reconhecimento constante, afeta seu desempenho e seu foco nos objetivos, principalmente quando ele
desenvolve com IMPACIÊNCIA.
INOVAÇÃO - buscar a mudança é uma característica desta geração e um de seus principais instrumentos são
os QUESTIONAMENTOS, conduto se isso ocorre sem uma estratégia na forma de apresentar suas

18

perguntas, é possível que os questionamentos sejam confundidos com CONFRONTAMENTOS, que
bloqueiam qualquer possibilidade de mudanças e inovações.
LIBERDADE - muitas vezes considerada destrutiva nas organizações, uma vez que coloca dúvidas sobre
modelos e padrões estabelecidos. Esta expectativa precisa ser entendida, não como uma liberação insana e
irresponsável, mas sim, como uma busca de flexibilização, cuja melhor manifestação é a
INFORMALIDADE.
RESULTADOS - esta geração tem foco em resultados desde a primeira vez que aprendeu a brincar com
videogames. Os jovens gostam de saber seus resultados e gostam de compartilhar. A armadilha se instala
quando a COMPETITIVIDADE destrói os valores e os resultados são alcançados no melhor estilo CQC
(custe o que custar).
Cabe as demais gerações assumirem cada vez mais, o papel de educadores e não mais executores, permitindo
que a geração Y tenha seus próprios erros e fracassos, promovendo assim o desenvolvimento destes jovens,
pois caso contrário, teremos muito brevemente um apagão de lideres em nossa sociedade.
Em 2013, algumas habilidades poderão melhorar sua vida profissional, como ser flexível,
trabalhar em equipe, ter visão empreendedora, ser assertivo, e ainda outras. Mas, além dessas,
outra questão que tem feito líderes buscar o Coaching trata da habilidade de lidar e liderar a
Geração Y.
2.5 - COMO LIDERAR A GERAÇÃO Y
A Geração Y contempla os nascidos de meados da década de 1970 até meados da década de
1990 (segundo outros teóricos da Sociologia, no entanto, seriam apenas os nascidos após
1980). A Geração Y também é chamada de "Geração do Milênio" ou "Geração da Internet",
sendo sucedida pela geração Z.
E essa Geração está dando o que falar no mundo corporativo, por demonstrar comportamentos
não muito bem vistos ou aceitos pelas duas gerações anteriores: Geração X (nascidos entre
1960 e 1979) e Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964), que normalmente ocupam cargos
mais altos nas empresas. Essa não aceitação das diferenças é que está trazendo estresse e
conflitos para a ambiência: justamente quando as duas gerações anteriores ainda estão ativas e
a Y começa a sua carreira, muitas vezes no primeiro emprego.
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Alguns dos comportamentos da Geração Y observados, pelo que relatam clientes e as áreas de
Recursos Humanos, são:
1- Imediatismo, tanto quando se trata de obter respostas rápidas quanto na atitude na hora de
pedir um aumento ou promoção.

2- Multitarefas: são totalmente "plugados", não separam lazer e comunicação na hora em que
desempenham suas tarefas - podendo ouvir música, postar fotos no "Face" e preencher
relatórios simultaneamente.

3- Consciência da abundância de oportunidades, que gera a não fidelidade ao cargo e à
corporação. Quando recebem convites para realizar atividades que parecem mais
interessantes, simplesmente "vão embora", com menos barreiras de saída. Julgar algo "mais
interessante" pode envolver mais dinheiro ou não, às vezes a chance de usar a criatividade é o
que mais atrai.

4- Não valorização da experiência prática das gerações anteriores, por considerarem que tudo
pode ser buscado no Google.

5- Excesso de autoconfiança que advém da confusão entre o conhecimento que adquiriram na
internet e nas redes sociais, com o conhecimento prático alcançado por meio da experiência
no ramo.

6- Visão não hierárquica de posições, salários e da distribuição de benefícios na empresa.
Tendência a não qualificar autoridades nas quais não reconheçam "mérito".

7- Inquietudes quando não concordam, não hesitando em expressar seu inconformismo e não
aceitando decisões do tipo "top-down" (impostas pelas chefias).

8- Falta de concentração quando o assunto é longo e não transmitido de forma interativa.

9- Foco total quando estão "fazendo o que gostam", podendo virar noites trabalhando para

20

criar estratégias, jogos e novas interações, principalmente quando têm permissão de usar redes
sociais no trabalho.

10- Falta de clareza do que é público e do que deve ser mantido privado no ambiente
corporativo.

Obviamente que nem sempre vamos encontrar todas as características acima nas pessoas
dessa geração, pois o ambiente em que está inserido influencia mais o jovem do que o fato de
pertencer a essa ou àquela geração. Empregados da Geração Y que atuem por dois ou três
anos numa empresa de cultura muito arraigada - uma farmacêutica alemã, por exemplo poderão demonstrar comportamentos mais semelhantes aos de seus pares do que aos de outros
jovens de empresas diferentes.

O desafio maior fica nas mãos das lideranças diretas, que reconhecem o valor de um
empregado que parece estar "sempre motivado" (já que quando estão insatisfeitos, reclamam e
tomam logo outro rumo, caso não vejam medidas imediatas), mas que gera desgastes ao
enviar fotos suas em festas para o diretor da empresa, julgando que é seu amigo apenas
porque o adicionou no Facebook, por exemplo.
Então, como exercer liderança ou lidar com jovens que não parecemusadas no Brasil são
valorizar o significado da palavra hierarquia? Algumas soluções que já vêm sendo

Estimule-os a encontrar soluções para os problemas no dia-a-dia de forma colaborativa, utilizando
todos os meios eletrônicos que estejam habituados a usar.
Explique na contratação qual é o plano de carreira da empresa e como se dá o processo de
promoção para não gerar expectativas frustradas e a consequente perda do investimento que já
foi feito em sua contratação.
Dê a eles novos desafios e mais responsabilidades, principalmente se na empresa não houver plano
de carreira definido.
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Quando for delegar, faça o passo-a-passo junto com eles para checar o entendimento do que precisa
ser feito e garantir que a delegação seja eficaz.
Quando der feedback, seja direto, mas faça mais perguntas do que fale, usando técnicas de
Coaching para aproveitar melhor suas ideias e participação.
Crie atividades de jogos, competições e concursos de criatividade envolvendo as atividades diárias
para que seu compromisso com os prazos e entregas aumente.
Crie um ambiente para que empreguem suas habilidades tecnológicas e artísticas e elogie sempre
que houver evidências comprovadas de ganhos para a área.
Caso atue em RH, crie políticas específicas com linguagem adequada para reter os talentos dessa
geração.

O futuro já chegou e ele se chama Geração Y, com suas características peculiares. E a
próxima pergunta que o mundo corporativo terá que fazer será: "o que é liderança?". Parece
que ninguém ainda tem a resposta. Mas se você já é um líder da Geração Y, uma dica é olhar
pelo ponto de vista das outras gerações, buscando ouvi-las e somar experiências que criem um
belo estoque de conhecimento para sua empresa.
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CAPITULO III - GERAÇÃO Z

Características e perspectivas de
uma juventude que conhece a
internet desde a infância
Há certa resistência entre alguns estudiosos em usar termos muito fechados para definir
povos, regiões ou gerações. Argumentam que definições simplificam os problemas e que toda
simplificação tende a superficializar o debate. Outra corrente defende que, ainda que possam
simplificar o debate, as definições têm o mérito de orientar as discussões. Fiquemos com a
segunda opção. Até pouco tempo atrás, livros e filmes ainda falavam da Geração X, aquela
que substituiu os yuppies dos anos 80. Essa turma preferia o bermudão e a camisa de flanela à
gravata colorida e ao relógio Rolex, ícones de seus antecessores. Isso foi no início dos anos
90. Recentemente, o mercado publicitário saudou a maioridade da Geração Y, formada pelos
jovens nascidos do meio para o fim da década de 70, que assistiram à revolução tecnológica.
Ao contrário de seus antecessores slackers – algo como "largadões", em inglês –, os
adolescentes da metade dos anos 90 eram consumistas. Mas não de roupas, e sim de
traquitanas eletrônicas. Agora, começa-se a falar na Geração Z, que engloba os nascidos em
meados da década de 80.
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A grande nuance dessa geração é zapear. Daí o Z. Em comum, essa juventude muda de um
canal para outro na televisão. Vai da internet para o telefone, do telefone para o vídeo e
retorna novamente à internet. Também troca de uma visão de mundo para outra, na vida.
Garotas e garotos da Geração Z, em sua maioria, nunca conceberam o planeta sem
computador, chats, telefone celular. Por isso, são menos deslumbrados que os da Geração Y
com chips e joysticks. Sua maneira de pensar foi influenciada desde o berço pelo mundo
complexo e veloz que a tecnologia engendrou. Diferentemente de seus pais, sentem-se à
vontade quando ligam ao mesmo tempo a televisão, o rádio, o telefone, música e internet.
Outra característica essencial dessa geração é o conceito de mundo que possui, desapegado
das fronteiras geográficas. Para eles, a globalização não foi um valor adquirido no meio da
vida a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ela já na infância. Como informação
não lhes falta, estão um passo à frente dos mais velhos, concentrados em adaptar-se aos novos
tempos.
Enquanto os demais buscam adquirir informação, o desafio que se apresenta à Geração Z é de
outra natureza. Ela precisa aprender a selecionar e separar o joio do trigo. E esse desafio não
se resolve com um micro veloz. A arma chama-se maturidade. É nisso, dizem os especialistas,
que os jovens precisam trabalhar. Como sempre.
3.1 - O QUE É A GERAÇÃO Z?
Conheça um pouco mais sobre esse termo, repudiado por uns especialistas e empregado por
outros, mas que pretende definir a geração daqueles que nasceram sob o advento da internet e
do boom tecnológico.
Televisão ligada enquanto se estuda para uma prova e fones nos ouvidos ao redigir um
trabalho escolar são cenas bem comuns na atualidade entre os jovens nascidos em meados das
décadas de 1980 e 1990.
Alguns especialistas os chamam de Geração Z, uma geração que nasceu sob o advento da
internet e do boom tecnológico e para eles estas maravilhas da pós-modernidade não são nada
estranháveis. Videogames super modernos, computadores cada vez mais velozes e avanços
tecnológicos inimagináveis há 25 anos: esta é a rotina dos jovens da Geração Z. Conheça
agora um pouco mais sobre esta denominação, seus membros e seus costumes.
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3.1.1 - COMO VIVE A GERAÇÃO Z?
Seu mundo é tecnológico e virtual. Para eles é impossível imaginar um mundo sem internet,
telefones celulares, computadores, iPods, videogames com gráficos exuberantes, televisores e
vídeos em alta definição e cada vez mais novidades neste ramo. Sua vida é regada a muita
informação, pois tudo que acontece é noticiado em tempo real e muitas vezes esse volume
imenso acaba se tornando obsoleto em pouco tempo.

Se a vida no virtual é fácil e bem desenvolvida, muitas vezes a vida no real é prejudicada pelo
não desenvolvimento de habilidades em relacionamentos interpessoais. Vive-se virtualmente
aquilo que a realidade não permite. Talvez daí venha o fascínio dos jovens por jogos
fantasiosos onde estes podem ser o que quiserem, sem censura ou reprimenda.
3.1.1.1 - Suas Características
Aliás, obsolescência é algo bastante comum nos membros desta geração. A rapidez com que
os avanços tecnológicos se apresentam atualmente acabaram por condicionar os jovens a
deixar de dar valor às coisas rapidamente. Isso começa bem cedo, quando crianças esperam o
ano todo para ganhar um brinquedo e depois de dois dias ele já está largado em um canto.
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Outra característica marcante da Geração Z são problemas de interação social. Muitos deles
sofrem com a falta de expressividade na comunicação verbal, o que acaba por causar diversos
problemas principalmente com a Geração Y, anterior a sua. Essa Geração também é marcada
pela ausência da capacidade de ser ouvinte.
A Geração Y, por exemplo, acreditava piamente em carreira e estudos formais e muitos se
dedicaram fortemente para isso.
A Geração Z é um tanto quanto desconfiada quando o assunto é carreira de sucesso e estudos
formais, pois para eles isso é um tanto quanto vago e distante. Segundo especialistas, poderá
haver uma ―escassez‖ de médicos e cientistas no mundo pós-2020.
Enfim, essa geração – chamada também de Geração Silenciosa, talvez pelo fato de estarem
sempre de fones de ouvido (seja em ônibus, universidades, em casa...), escutarem pouco e
falarem menos ainda – pode ser definida como aquela que tende ao egocentrismo,
preocupando-se somente consigo mesmo na maioria das vezes.
Problemas?
Ora, assim como todas as gerações anteriores, esta também passará por problemas,
principalmente em relação a sua atuação profissional. Sua rapidez de pensamento e
incapacidade para a linearidade pode facilitar muito em determinadas áreas, porém em outras
que exigem mais seriedade e concentração podem sofrer algumas dificuldades.
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Contudo, o amadurecimento que vem com o passar dos anos deve trazer também um senso de
responsabilidade a estes jovens (que certo dia deixará de ser jovens) e passarão a se fixar mais
em seus objetivos profissionais.
Dentro da sociedade, a atuação política destes jovens também pode se tornar bastante
preocupante, afinal, a enorme quantidade de itens tecnológicos e informações desnecessárias
acabam por distrair suas mentes, tornando-os, na maioria das vezes, alheios à vida política de
sua comunidade, sua cidade, seu país e o próprio mundo.

Leitores do Baixaki, este foi mais um dos nossos artigos que pretende esclarecer algo.
Esperamos ter alcançado nosso objetivo e que ao chegar aqui, vocês saibam um pouco mais
sobre esta geração que em questão de anos passará ao comando do planeta. Suas ideias
começam a ser construídas agora e, portanto, conscientização é algo extremamente necessário
para salvar o dia de amanhã.
Prepare-se para receber a geração Z
Nascidos em meados da década de 90, esses jovens são conectados com o mundo digital e
prometem outra revolução nas empresas, depois de seus antecessores da geração Y.

Depois da geração Y, as empresas precisam se preocupar com a chegada ao mercado de um
novo grupo de talentos. É a geração Z, formada por jovens nascidos em meados da década de
90 (entre 1990 e 1995), que carregam o título "zapear" por terem crescido com o controle
remoto da TV nas mãos e com acesso às mais modernas tecnologias. Por essas características,
eles podem influenciar o ambiente de trabalho, segundo os especialistas.
Os profissionais da era "zapear" têm pouco mais que 20 anos e são conectados com o mundo
digital. Começam agora a ingressar no mercado de trabalho, trazendo novos desafios para as
organizaçõesque mal aprenderam a lidar com a geração Y e precisam se preparar para receber
esses jovens.
Caroline Calaça, especialista em coaching corporativo, explica que a geração Z é um pouco
parecida com os profissionais da geração Y. Os comportamentos comuns entre as duas
gerações são ansiedade, ambição, impulsividade, ousadia e dinamismo. Já a principal
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diferença é o fato de os integrantes da geração Z terem crescido totalmente integrados com a
tecnologia, o que, segundo a consultora, interfere na forma como agem, pensam e levam o seu
ritmo de vida.
Esses profissionais não tiveram que mudar hábitos, como a geração X, e nem se
desenvolveram junto com as mudanças tecnológicas como os da geração Y. Cresceram em
um ambiente ágil e sem barreiras para a informação e a comunicação. Caroline adverte que a
intimidade que a geração Z tem com a internet, eletrônicos, velocidade de informação e
mídias sociais causará impacto nas empresas. Por serem totalmente conectados ao mundo
digital, os Z‘s esperam encontrar um ambiente de trabalho semelhante ao seu, que é interativo,
veloz, repleto de recursos, cheio de autonomia e individualidade, compartilhado e com pleno
acesso aos chefes e gestores.
"O grande desafio das companhias é ter líderes preparados para moderar a geração Z e
conseguir retê-la", afirma a consultora. Ela destaca que os jovens conectados vivem em um
mundo sem fronteiras e experimentam constantemente coisas novas. Trocam de celular a cada
seis meses, por exemplo. São usuários intensivos das redes sociais e não entendem porque
algumas companhias bloqueiam esses serviços. Para eles, navegar por esses sites faz parte do
seu dia a dia.
"A geração Z está sempre em busca de novas experiências e se for trabalhar em empresas que
bloqueiam redes sociais, não vai concordar com a restrição. Eles vão ficar menos tempo nas
companhias". Adverte Caroline. Outra característica, é que esses profissionais navegam por
muitos sites e acham que conseguem acesso aos CEOs com facilidade. "Eles não sabem
porque não podem falar com os presidentes das empresas", diz a consultora.
Esses profissionais também têm pressa em serem promovidos. Fazem questionamentos
constantes e acham que não têm obrigação em se manter em uma empresa caso suas
expectativas não sejam alcançadas. Eles querem ser reconhecidos.
"O ritmo tende a ser acelerado. Tudo isso significa um prenuncio de que modificações na
linguagem interna, desburocratização, criação de processos mais dinâmicos e a utilização do
apoio da tecnologia serão passos inevitáveis para em um futuro próximo integrar estes novos
trabalhadores", acredita Caroline.
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O ABC da Geração Z
Por que as pessoas nascidas após o ano de 1990 são denominadas sociologicamente como
Geração Z?

Alguns sociólogos definem o grupo de pessoas nascidas a partir da década de 90 como sendo
a Geração Z, termo inspirado na primeira letra da onomatopeia zap, que remete a algo feito
rapidamente e em constante mudança. Segundo a enciclopédia livre Wikipédia, zapear é o ato
de mudar rápida e repetidamente de canal de televisão, websites ou frequência de rádio, de
forma a encontrar algo interessante para ver ou ouvir. É fato que tais atitudes e princípios se
tornaram uma das principais marcas da Geração Z, que passa boa parte do
tempo zapeando nos notebooks, tablets, smartphones etc. Esse é o padrão, a configuração,
enfim, o abc da nova geração. Mas, em minha opinião, há outros aspectos que também
favorecem o emprego da letra ―Z‖ para classificar sociologicamente este grupo de pessoas.
O primeiro aspecto é básico e previsível, pois se trata de simples coerência e respeito para
com o nosso alfabeto. Ora, considerando que a sociologia define como Geração X os que
nasceram entre 1960 e 1980, e Geração Y os nascidos entre 1980 e meados da década de 90,
nenhuma outra letra poderia representar melhor a sequencia de X e Y do que a letra Z, não é
mesmo? É tão óbvio quanto a sequência abc. É tão simples quanto verdadeiro.
O segundo aspecto reside no fato da letra Z ser a primeira letra de um dos modismos e
conceitos mais usados nestes últimos tempos: zumbis. São filmes, revistas, propagandas,
desenhos animados, games, festas, estereótipos e uma série de coisas que, direta ou
indiretamente, passam pela letra Z, de zumbi (aquele mesmo Z que antigamente era de
zabumba e de Zorro). E a maioria da galera da nova geração curte muito esses mortos-vivos
que, é óbvio, são apenas de ficção ou mentirinha.
Por último, o que mais fortalece a candidatura da letra Z para caracterizar as novas gerações é
o uso constante, incondicional e quase compulsivo dos smartphones e similares. Aí o leitor
pode questionar: ―Peraí! Smartphones e similares começam com a letra S e não com Z". É
verdade. Mas já notou a infinidade de jovens e adolescentes que andam pela cidade e
atravessam as ruas sem tirar os olhos dos smartphones e similares? Essa é a questão. Eles
ficam vidrados na telinha, com os músculos enrijecidos, tesos, hipnotizados, como se
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tivessem se transformado em zumbis de verdade. Aí, ó! Viu? Olha o Z de Zumbi outra vez!
Semana passada eu quase atropelei uns cinco desses de uma só vez numa avenida perto de
casa, mas eles nem perceberam. Seguiram em frente sem olhar pros lados, quase catatônicos,
zapeando e zumbizando no celular. E isso não é mentirinha nem ficção.
Considerando que depois da letra Z não existe mais nada, e que as mudanças em nosso tempo
tem acontecido num zap, é bom a gente pensar logo em qual será a letra mais apropriada para
caracterizar a próxima geração. Ou quem sabe as transformações e novidades serão tão
grandes que teremos que usar o abc de outro alfabeto.
Jovens da geração Z do Brasil são viciados em tecnologia, diz estudo.
Estudo anual da Ericsson pesquisa comportamento do usuário e ―ajuda a mapear os caminhos
que a sociedade conectada vem trilhando no mundo‖.
Um estudo feito pela Ericsson mostra que os brasileiros nascidos a partir de 1990, chamados
de geração Z, são extremamente dependentes da tecnologia. Atualmente, 20% desta geração é
usuária de smartphone e 41% utiliza banda larga móvel em algum dispositivo (celular,
smartphone, tablet, notebook ou desktop).
O estudo anual, chamado ―Infocom Brasil 2012‖, do Consumerlab, área da Ericsson, pesquisa
o comportamento do usuário e ―ajuda a mapear os caminhos que a sociedade conectada vem
trilhando em todo o mundo‖, de acordo com a empresa.
A pesquisa, realizada apenas com jovens brasileiros, possui dados interessantes: 9 em cada 10
possuem um aparelho celular, 70% têm um computador em casa e 61% já possuem banda
larga em suas residências. Além disso, quase metade passa mais de três horas por dia
conectado e somente 8% deles ainda não são usuários de internet. Eles não se desconectam
nem mesmo assistindo televisão, já que acessam as redes sociais e interagem enquanto
consomem conteúdo (48%).
Os jovens entrevistados usam SMS todos os dias para diversas finalidades (83%) e gostam
tanto de teclar quanto de falar ao telefone (92%). A geração também participa ativamente das
redes sociais: 89% deles fazem uso de pelo menos uma rede social e mais de 64% a acessam
diariamente. A pesquisa também mostra que o público prefere conteúdo gratuito. A maioria
(58%) faz download de músicas e filmes de graça, enquanto somente 37% paga pelo
download de algum tipo de conteúdo. ―Além disso, os jovens também valorizam o novo, não
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gostam de barreiras e não estão preocupados com estabilidade. São criativos, inteligentes,
tolerantes, flexíveis e abertos. Gostam da gratificação instantânea e da novidade‖, afirma a
empresa.
Para eles, os produtos eletrônicos são apenas um meio para a experiência tecnológica, e sua
principal preocupação é com a qualidade e validade do conteúdo. Preferem se comunicar por
chat (62%) ou SMS diariamente do que via e-mail (56%), e, de acordo com a companhia,
fazem parte de um grupo questionador, mas que sabe ouvir. ―É a chamada geração do diálogo,
que precisa receber feedback constante e que aprecia, também, expressar seu ponto de vista‖,
diz a Ericsson.

3.2 - A CHEGADA DA GERAÇÃO Z NO MERCADO DE TRABALHO

Crianças e adolescentes que já nasceram em contato direto com a internet, a velocidade da
informação e as novas tecnologias. Nascidos em meados dos anos 90, essa faixa etária é
chamada por especialistas como c. A letra que dá nome a esse grupo vem do termo ―zapear‖,
ato de trocar de canal de TV constantemente pelo controle remoto. Então, essa noção de troca
rápida e constante batizou esse grupo etário.
Jovens profissionais desta geração já começam a ingressar no mercado e a grande
preocupação por parte das empresas é como receber essas pessoas e como sua chegada
impactará nos processos internos e no público consumidor. Diferente da geração X, que teve
que se adaptar à chegada das novas tecnologias, e da Y, que cresceu juntamente com o
desenvolvimento da modernidade, este novo grupo de profissionais cresceu e se desenvolveu
com o advento da tecnologia totalmente ao seu favor. A habilidade e intimidade com os
eletrônicos e a velocidade da informação é algo natural.
Conectados com o mundo digital, os jovens que nasceram nos anos 90 chegam ao mercado de
trabalho esperando por um mundo semelhante ao seu, conectado, aberto ao diálogo, veloz e
global. Às empresas, fica a opção de encarar essa mudança e atualizar seus negócios, criando
novas formas de liderança e motivação, ou lutar contra a maré e manter-se
conservador frente às alterações ocorridas nos últimos anos. ―Por estar em constante mudança
e
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reter
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um
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empresas. A permanência durante muitos anos, em uma mesma organização, será algo utópico
e as corporações terão que saber extrair o melhor destes profissionais enquanto
estiverem atuando na companhia. Caberá aos gestores esta função‖, indica Gilberto Wiesel,
conferencista e consultor da área de desenvolvimento de competências.
A preocupação do universo empresarial com essa geração deve acontecer desde agora. Uma
nova conduta da carreira está se formando: o profissional não quer mais perdurar em uma
organização durante anos. A geração Z estará sempre em busca de novidades. E a grande
questão é que as empresas não pensam em investir em talentos que repentinamente podem
sair da corporação. O esforço de recrutar, selecionar e desenvolver profissionais corre o risco
de ser em vão, vide a rotatividade que essa nova geração irá impor e o grande desafio será que
as corporações criem programas atrativos para a carreira e valorizem seus profissionais, a fim
de reter seus talentos. ―Acredito que, cada vez mais, o mercado tende a trabalhar por projetos.
Permanecer durante muito tempo em uma mesma organização é um conceito que está
diminuindo e tendência é que seja eliminado de acordo com os anos‖, opina ElineKullock,
presidente do Grupo Foco, consultoria de RH.
Essa geração que chega ao mercado de trabalho tem como forte característica executar
multitarefas, ou seja, realizar várias atividades ao mesmo tempo. Esse fato pode ser
positivo por um lado, mas há outro lado negativo: são pessoas que não tem o foco como seu
forte e poderão tornar-se profissionais dispersos, que se concentram muito menos em uma só
ocupação. O desafio estará em capacitar líderes que consigam uma boa comunicação, uma
excelente relação Inter e intrapessoal e que mantenha a equipe focada e motivada.
A presença das gerações X e Y serão fundamentais para que haja uma maior educação
profissional do que é ou não correto, conforme diz Gilberto: ―apesar de, inevitavelmente,
haver o conflito de gerações, a Z precisará muito da X, por exemplo, que ainda estará no
mercado de trabalho‖. Ele diz que os ensinamentos dos profissionais mais velhos, que estão
acostumados com foco em resultado e metas, serão benéficos e vão fazer com que as gerações
interajam dentro da empresa.GERAÇÃO Z MUDARÁ RUMOS DO MERCADO DE
TRABALHO
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É provável que você já tenha ouvido falar da Geração Z. Sucessores dos Y, os também
chamados "nativos da internet" possuem características semelhantes aos seus
antecessores, mas seu dinamismo exacerbado promete uma reviravolta no mercado de
trabalho.
Nascidos a partir da segunda metade dos anos 90, receberam a alcunha de "Z" por causa
do "zapear", verbo que, certamente, define esse grupo.

O consultor da área de desenvolvimento de competências Gilberto Wiesel explica que, por
estarem diretamente com as novas ferramentas digitais, como mídias sociais, os Z's são ágeis
e profundamente ansiosos por mudanças. Além disso, geralmente, os membros desta geração
são críticos, dinâmicos, tecnológicos e preocupados com questões ambientais. São também
exigentes em relação a produtos e serviços.
"Tais características são positivas e trarão benefícios às empresas no futuro. Conhecendo a
maneira dinâmica com que eles lidam com muitas situações, acredito que esses futuros
profissionais serão, antes de tudo, funcionários multitarefa", opina.
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Para que se entenda, um exemplo de membro dessa geração é o furacão teen Justin Bieber,
nascido em 1994, que usou ferramentas da web para se promover - característica marcante dos
nativos digitais que, desde o nascimento, já tinham contato com a WorldWide Web e
permanecem conectados, não apenas pelo computador, mas também por dispositivos móveis.
Com essa mudança comportamental, certamente as empresas deverão se adaptar aos
funcionários dessa geração. "Não podemos dizer se o molde que as empresas aplicam
atualmente é adequado. Hoje, pode ser. No entanto, quando esses jovens entrarem com mais
frequência no mercado, outros tipos de gerenciamento podem surgir com a implantação de
novas ideias e projetos diferenciados por parte dessa geração ansiosa por mudanças, inquieta e
dinâmica", explica Wiesel.
Além das transformações nos padrões empresariais, as carreiras também poderão ser
influenciadas pelos Z, mas Wiesel diz que profissões mais tradicionais e prestigiadas serão
mantidas - e também receberão influência de suas características. "Inicialmente, acredito que
os membros da geração Z devam encontrar mais facilidades em áreas mais afins à tecnologia
e abertas a inovações. E, em pouco tempo, esses profissionais estarão em diversas áreas."
No entanto, o excesso de dinamismo poderá prejudicá-los em suas carreiras. "O dinamismo
excessivo desses jovens e a busca por soluções muito ágeis podem transformar esses
colaboradores em funcionários dispersos e com baixos níveis de foco e concentração", expôs
o especialista, que aconselhou: "Por isso, acredito que os líderes das empresas precisam
oferecer nos ambientes de trabalho reuniões com os diferentes profissionais para integrá-los.
Assim, cada um poderá mostrar seu potencial, sem atrapalhar o bom desempenho das
atividades na empresa.‖.
Embora ainda não tenham ingressado no mercado de trabalho, já é possível prever quais serão
suas atitudes quando chegarem aos postos de liderança. Wiesel aposta em profissionais mais
exigentes, versáteis e flexíveis. Desapegados aos antigos moldes, serão mais ousados - com
atitudes destemidas -, comunicativos e conectados, devido à sua facilidade em se comunicar
em tempo real por meio de ferramentas tecnológicas.
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3.3 - GERAÇÃO Z CHEGA AO MERCADO DE TRABALHO
Empresas devem se preparar para mesclar gerações X, Y e Z.

Eles são muito jovens, mas já alcançaram a idade de entrar no mercado de trabalho, trazendo
com eles novos desafios para as organizações, que ainda têm dificuldades de lidar com a
geração Y.
Conectado com a modernidade, este grupo de profissionais formado por jovens que nasceram
nos anos 90, em plena Era Digital, chega para trabalhar esperando por uma empresa
semelhante ao seu mundo, com novas tecnologias, rápida, aberta a novas ideias, globalizada,
agitada e muito criativa.
―Não é à toa que a letra que os denomina vem do termo `zapear´, ato de trocar de canal de TV
constantemente pelo controle remoto. A geração Z tem pressa e sua entrada no mercado de
trabalho será complicada no início‖, destaca Viviane Gonzalez, especialista na área de
Recursos Humanos e diretora da Business Partners Consulting Interior São Paulo.
Esta é a primeira vez que três gerações tão diferentes se encontram no mercado de trabalho.
―Nestes últimos 30 anos, com a velocidade das informações e a criação constante de novas
tecnologias, o mundo mudou muito. Apesar da diferença de apenas 10 anos entre os
profissionais X, Y e Z, as diferenças, especialmente de comportamento, podem ser gritantes‖,
explica a especialista.
Como manter uma equipe com tantas diferenças sem prejudicar o desenvolvimento do trabalho
deve ser a principal preocupação das empresas. ―Todos os escalões da empresa precisam se
preparar para receber estes profissionais, que também têm muito a acrescentar. Seria bem
interessante que se investisse em palestras para os funcionários antigos e treinamentos para os
recém-contratados‖, aconselha Viviane.
A mescla de gerações, apesar de conturbada, será muito positiva em um futuro bem próximo.
―É preciso que as empresas encarem essa mudança e atualizem seus negócios, criando novas
formas de liderança e motivação, mas caso decidam manter-se conservadoras frente às
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alterações ocorridas nos últimos anos e lutar contra a maré, poderá morrer na praia‖, conclui a
especialista.

1- Retenção de talentos
O desafio da última década parece que ficará ainda mais desafiante para os RH das empresas: a
retenção de talentos. A nova geração se mostra ainda mais inquieta e está sempre galgando
novas posições.
Segundo Viviane, há pelo menos cinco anos uma nova conduta de carreira está se formando: o
profissional não quer mais perdurar em uma organização durante anos. E a geração Z tem esta
característica muito marcante.
Do outro lado, as empresas têm medo de investir em talentos que repentinamente podem sair
da corporação. O esforço de recrutar, selecionar e desenvolver profissionais corre o risco de
ser em vão, vide a rotatividade que essa nova geração irá impor. ―Uma saída será criar
programas atrativos para a carreira, que valorizem seus profissionais, a fim de reter seus
talentos‖, sugere a especialista.
Alternativa será a empresa contratar profissionais por projetos ―Permanecer durante muito
tempo em uma mesma organização é um conceito que está diminuindo e a tendência é que seja
eliminado com o passar dos anos‖, analisa.
2- Melhoria contínua - A compreensão
O mundo mudou. O nível de exigência aumentou. ―A primeira impressão é a que fica‖ perdeu
determinado espaço para ―a primeira compreensão é a que fica‖.
Como é bom encontrar gente que nos compreende.
Conta a história que, certa vez, questionaram o pacifista Mahatma Ghandi se ele já havia
conseguido perdoar alguém. Ele de imediato respondeu que não. Causou surpresa no
questionador. E o líder espiritual indiano explicou: ―Não é necessário, uma vez que não me
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ofendo. Não trago a ofensa para mim. Esforço-me em compreender o ofensor‖.
Um amigo sentiu na pele a importância do esforço em compreender. Ele confidenciou-me, em
poucas palavras, que certa vez ofendeu grosseiramente, em momento de desequilíbrio, um
jovem Office boy perante outras pessoas. Na oportunidade, como gerente, dispensou o
pequeno profissional. Apesar de estar certo no ―o que‖, percebeu que errou no ―como‖. E que
devido a isso perdeu a razão nessa situação junto à sua equipe.

Pensou em se desculpar, mas o excesso de atividades do dia-a-dia o fez esquecer e deixar a
situação como estava.
O tempo passou e num belo dia esse amigo teve um sério problema de saúde. Já na sala de
cirurgia, para sua surpresa, encontrou aquele jovem ofendido, agora como enfermeiro. Sem
titubear, rapidamente esse amigo pediu desculpas.
O rapaz, com um sorriso caridoso, característico de pessoa religiosa, disse: ―Na época, eu
compreendi. Fica tranquilo, relaxa!‖
E esse companheiro concluiu comigo: ―O mundo dá voltas. O poder se desloca de forma
imprevisível. Sem sombra de dúvida, o único poder consistente somente vem de Deus‖.
A verdade é que não sabemos de quem precisaremos no dia de amanhã.
Jamais podemos nos esquecer de que temos liberdade para escolher nossos pensamentos, falas
e atos, mas somos prisioneiros de suas consequências.
É sabido que os nossos principais problemas são de relações pessoais. Queiramos ou não,
passamos muito tempo de nossa vida pensando em nós mesmos. Tempo descomunal, de
maneira geral. Procure entrar no lugar do outras mais vezes. Olhar com o olhar dele. Com
certeza você ficará mais flexível.
E lembre-se que quanto mais você se elevar moralmente, menos rigoroso será para com o
próximo. Tornar-se-á mais enérgico apenas consigo mesmo.
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Profissionais multitarefa
Ao mesmo tempo geração Z é funcional e multitarefa. Mas essas características positivas
podem se tornar negativas se não forem administradas com cuidado. Falar ao telefone, ouvir
música, enviar e-mail, conversar no Skype e elaborar planilhas ao mesmo tempo são
comportamento típico desta geração.
Como conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, Caroline destaca a importância de as
empresas construírem um ambiente de troca, valorização da diversidade e bom
relacionamento entre as gerações X, Y e Z, além de alguns babyboomers ainda no mercado de
trabalho. Tal interação é fundamental para garantir foco, resultados, assertividade,
flexibilidade e agilidade. "Se não é possível ter tudo isso em uma única geração, porque não
integrar as quatro gerações a favor da empresa, beneficiando a todos os envolvidos?",
questiona ela.
Caroline constata que algumas organizações já conhecem a importância de valorizar e motivar
seus funcionários. E de se prepararem para receber a geração Z, prestes a iniciar a próxima
onda de revolução no mercado de trabalho. Será necessário cuidar da construção de uma
cultura organizacional em que a diversidade seja vista como algo positivo e não ameaçador.
Além disso, as empresas terão de capacitar suas lideranças para engajar as pessoas
promovendo uma gestão participativa, criando o hábito do feedback constante, agregando
valor não apenas para o cliente, mas pra toda a cadeia produtiva e promover aprimoramento
pessoal e profissional personalizados.
"São maneiras de investir e estimular os jovens e a todos os demais profissionais para que se
sintam satisfeitos e realizados. Sendo assim, utilizarão toda a energia da qual dispõem para
oferecer o melhor de si para a empresa. As empresas precisam se reinventar para reter
talentos e se destacar no mercado‖, finaliza Caroline.
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CONCLUSÃO

Generalizar as juventudes é um erro que, graças a estudos sociológicos, tem sido deixado
de lado. Isso porque as juventudes de diversas épocas possuem características diferentes,
devido ao cenário histórico, econômico, cultural e político.
A princípio, a Geração Baby Boomer - nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, entre
os anos 40 e 50 - foi a primeira a conquistar o direito de ser jovem,por seu caráter sedento
por mudanças, comportamento que influencia os jovens até hoje.
A geração seguinte, X, foi marcada pela busca do prazer, graças à liberdade conquistada
pelos Baby Boomers. Apesar dos traços entusiastas e inconformados, foram muito
influenciados pelo marketing, tornando-se uma juventude cheia de estereótipos.
Receberam o apelido de "juventude competitiva".
No entanto, os Y inverteram o jogo: a chamada "juventude global" ganhou o universo com
o uso da internet. Mesmo não tendo nascido conectada como os Z, os Y conseguiu fazer
com que memesviessem para a realidade. Claro que o excesso de informação causa
ansiedade, mas nada comparado ao que os nativos digitais encararão, devido ao
dinamismo exasperado.
Cada geração é influenciada por diversos fatores que influenciam a cultura da sua época
(como a tecnologia, desenvolvimento econômico atual do país em questão, etc.) e por isso
têm formas distintas de viver e pensar. Até há pouco tempo atrás, quando nos referíamos a
crianças, adolescentes ou pessoas de meia ou terceira idade acabávamos generalizando
comportamento

e

características,

independente

da

época

em

que

viveram.

Hoje é inaceitável imaginar o comportamento de um adolescente, independente da época
que tenha vivido.
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INTRODUÇÃO
Em um mundo em que a competividade está cada vez mais acirrada e o cliente sabe o
que quer e como quer, as empresas enfrentam como desafio oferecer um atendimento que
encante e fidelize seus clientes. Kotler e Keller (2012, p.148), definem muito bem esta
situação: ―Atualmente, as empresas têm enfrentado uma concorrência jamais vista. Se forem
capazes, porém, de passar de uma orientação de vendas para uma orientação de marketing,
poderão ter um desempenho melhor que o das rivais‖.

Pesquisa realizada por Barbosa e Minciotti (2007, p.1), também aponta um fato
importante:

―Nos dias atuais em que o consumidor tem cada vez mais
conhecimento de seu poder e os órgãos de defesa do consumidor estão
a cada dia mais atuantes, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
passa a desempenhar uma função de grande importância dentro das
empresas‖.
Além disso, Kotler e Keller (2012, p.148), expõem de forma clara a situação dos
clientes com relação ao mercado: ―Além de estarem mais informados do que nunca, os
clientes atuais possuem ferramentas para verificar os argumentos das empresas e buscar
melhores alternativas‖.

Segundo Kotler e Keller (2012), se no passado o cliente representava o fim da
pirâmide organizacional, hoje na empresa moderna ele é o início e a principal parte. A
pirâmide foi invertida, a base representada pelos clientes vem em primeiro lugar, seguidas por
pessoal da linha de frente, média gerência e alta gerência. Além disso, a pirâmide está cercada
pelos clientes, já que sem eles, não há empresa.

Silva (2010), afirma que essamudança, é motivada em parte pelo excesso de
informações disponíveis aos consumidores, ela revoluciona o mercado e amplia novas
oportunidades e novas ameaças. O comportamento do consumidor pode ser baseado em
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fatores econômicos, culturais, sociais, familiares e etc., desta forma, pode-se concluir que para
serem bem sucedidas, as empresasdevem estudar seus consumidores, seus comportamentos e
estratégias para satisfazê-los.

Neste cenário de intensa competividade, pode-se afirmar que o call center, que
segundo Mancini (2001) é um termo para se referir a uma Central de Relacionamento ou
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), é uma importante ferramenta estratégica no
relacionamento com os clientes e de identificação de suas necessidades (ZENONE, 2011).
Bentes (2012, p.101), explica que o SAC tem como origem o marketing, que tem como
―objetivo conquistar e fidelizar (manter) clientes, visando satisfazer suas necessidades e
expectativas por meio de produtos ou serviços que a empresa oferece‖.

Sua importância é notavelmente reconhecida até mesmo pelo governo, que desenvolve
pesquisas através do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO
(2011, p.3), por exemplo, para medir o desempenho de call centers de vários setores. E está
completamente relacionada ao que já foi citado sobre o consumidor ter informações em
excesso para se decidir no processo de compra.

Na última pesquisa realizada sobre a qualidade do Serviço de Atendimento ao
Consumidor das empresas de TV a cabo, o relatório do INMETRO (2011, p.4) deixa clara sua
posição com relação ao Serviço de Atendimento ao Consumidor:

―Os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) são o principal
canal de comunicação e relacionamento de uma empresa com seus
clientes. O bom atendimento de um SAC pode, inclusive, ser
determinante para a permanência de um cliente em uma empresa‖.
Isso demonstra que mais do que saber o que comprar e de quem, o cliente está
sintonizado com o atendimento que as empresas oferecem. Zenone (2011), afirma que
oferecer um atendimento de qualidade é uma das estratégias de competitividade na gestão
moderna e a forma de fidelizar clientes. Ele confirma o call center como uma das ferramentas
que possibilitam maximizar a eficiência do relacionamento com o mercado.
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Zenone (2011), define bem uma das principais funções de um Canal de
Relacionamento:

―Uma das principais funções do Canal de Relacionamento é atender
ao cliente em tempo real, por qualquer meio disponibilizado: telefone,
fax, Internet e qualquer outro meio. O Canal de Relacionamento
integra-se às diversas funções de telemarketing, num fluxo integrado
de ações, que respeita o ciclo de relacionamento do cliente com a
empresa, orientando-se pela informação disponibilizada pelo data base
marketing‖. (Segundo BRETZKE, 2000, p.38)
Desta forma, pode-se incluir o call center como um importante fator de sucesso para o
marketing de relacionamento, sendo este um dos principais objetivos de Marketing, que
segundo Kotler e Keller (2012, p. 18), pode ser definido como:

―Um dos principais objetivos do marketing é, cada vez mais,
desenvolver profundos e duradouros relacionamentos com todas as
pessoas ou organizações que podem, direta ou indiretamente, afetar o
sucesso das atividades de marketing da empresa. O marketing de
relacionamento tem como objetivo construir relacionamentos de longo
prazo mutuamente satisfatórios com seus componentes-chave, a fim
de conquistar ou manter negócios com eles‖.
Em contrapartida, cada vez mais consumidores e empresas tem se preocupado com a
sustentabilidade, que segundo Carvalho, Bouer e Ferreira (200xx) é simplesmente sobreviver
sem comprometer gerações futuras.

Como já citado, o call center é uma das ferramentas de maior importância para
construir o relacionamento com o cliente. Ele é a porta de entrada do contato do cliente com a
empresa. Por isso, cabe refletir sobre a importância de manter a qualidade deste canal de
relacionamento, o que leva a discutir sobre: como sustentabilidade está relacionada ao call
center e como a tecnologia pode contribuir para um call center? O call center realmente pode
ser uma ferramenta de fidelização de clientes?

Diante do exposto, a questão que se coloca e que norteará este trabalho é: Como novas
tecnologias podem contribuir para um call center sustentável?
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A justificativa para a escolha do tema é o grande foco que as empresas têm dado ao
relacionamento com o cliente, que tem sido cada vez mais explorado através do marketing de
relacionamento. Bogmann (2002, p. 26), define bem o marketing de relacionamento sob a
ótica do cliente:

―Marketing de relacionamento é como a empresa que: 1. Achou o
cliente; 2. Passou a conhece-lo; 3. Mantém-se em contato com o
cliente; 4.Tenta assegurar que o cliente obtenha aquilo que quer – não
apenas em termos de produto, mas também em todos os aspectos do
relacionamento cliente-empresa; 5. Verifica se o cliente está obtendo o
que foi prometido. Desde que, naturalmente, isso também seja
vantajoso para a empresa‖.
Apesar do investimento na área de marketing de relacionamento, alguns setores tem
visto o número de reclamações dirigidas a seu call center aumentarem. Segundo reportagem
no Jornal Hoje (2013), apenas no primeiro trimestre de 2013 o número de reclamações das
empresas de telefonia celular aumentou em 32% com relação ao mesmo período do ano
passado.As reclamações dirigidas a estas empresas, são em quase sua totalidade dirigidas ao
call center. Em sua maior parte as reclamações estão relacionadas a demora em que as
operadoras atendem suas solicitações. Por isso, a pergunta que norteará este trabalho é: como
a tecnologia pode contribuir para otimizar o tempo de resposta para o cliente?

Além destes motivos para a realização deste trabalho, há o fator pessoal. Como
estudante da matéria TCC 2 em Administração, estou realizando uma pesquisa qualitativa
exploratória, que visa investigar o impacto que o call center tem na imagem da empresa.
Também, como profissional da área de customerservice, uma das minhas principais
responsabilidades é o call center. Por isso, a necessidade de estudar mais sobre o assunto.

Desta forma, este trabalho tem como objetivos:

-

Verificar como o call center se desenvolveu a partir do Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC), identificando como chegou-se no modelo de call center atual e
mostrar o dilema call center próprio versus call center terceirizado;
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-

Atualizar os conceitos sobre sustentabilidade e a relação call center versus
sustentabilidade

-

Apresentar tecnologias que podem ser utilizadas em call centere que podem colaborar
para a satisfação do cliente

De maneira que, o objetivo principal da pesquisa é mostrar como a sustentabilidade e
novas tecnologias afetam o mercado decall center.

Com este trabalho, espera-se encontrar respostas relacionadas a quais técnicas ou
programas de sustentabilidade tem se desenvolvido em empresas de call center, e como
tecnologias no mercado de call center tem contribuído para a satisfação e fidelização de
clientes.

O Referencial teórico será baseado em livros de autores conceituados, como Kotler,
Lake, Bloom, Hayes, Bogmann, Madruga, Mancini, Correa, Bentes, Mckenna e Marques
além de artigos, monografias e dissertações da área de Marketing relacionadas com o tema.

A metodologia da investigação será através de pesquisa bibliográfica (COOPER;
SHINDLER, 2003, p. 33)e espera-se conseguir os seguintes resultados:

-

Demonstrar as práticas sustentáveis em empresas de call center.

-

Demonstrar como a implantação de novas tecnologias no call centerestá conduzindo a
fidelização de clientes;

Para apresentar estes resultados, o trabalho será dividido em três capítulos. Primeiro se
apresentará o desenvolvimento dos serviços de atendimento ao consumidor e como ele
evoluiu ao modelo de call center atual. Depois se apresentará os conceitos fundamentais de
sustentabilidade e como as empresas de call center tem lidado com essas práticas e na
sequencia haverá um capitulo que tratará sobre tecnologias no setor de call center e como eles
colaboram para a fidelização de clientes.
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CAPÍTULO I - O SURGIMENTO DOS SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Segundo Zenone (2011), o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) surgiu nos
anos 90 como uma importante ferramenta para o pós-venda das empresas. Mancini (2001),
afirma que este tipo de relacionamento tem como ―origem o atendimento oferecido por
bombeiros, emergências e policiamento urbano que disponibilizavam um telefone em que as
pessoas poderiam contatá-los‖ (MANCINI, 2001, p.2).As empresas aprovaram este modelo e
passaram a utiliza-lo para manter contato com seus clientes, o call center na verdade, é uma
evolução deste serviço conhecido como telemarketing.

Marques (2006, p.35) afirma que os SAC foram criados na tentativa de criar um canal
centralizado de comunicação entre clientes e empresas. Zenone (2011), explica que o SAC
evoluiu assumindo várias funções que antes eram descentralizadas dentro da empresa. Por
exemplo, antigamente para falar a respeito de contas a pagar, o cliente entrava em contato em
um dos ramais da área, hoje, há uma central, um call center, em que o cliente faz a solicitação
e estes atendentes intermediam o contato entre o cliente e a área.

Inicialmente a área de Serviços de Atendimento ao Consumidor foi implantada
precariamente e com funcionários mal qualificados e remunerados, apenas com o intuito de
evitar problemas com o PROCON (Serviço de proteção ao consumidor), o objetivo era
atender as reclamações dos clientes.

1.1 O CALLCENTER
RELACIONAMENTO

COMO

FERRAMENTA

DO

MARKETING

DE

O call center, que segundo Mancini (2001) também é conhecido como Central de
Relacionamento, é uma ferramenta de vital importância para a construção de um
relacionamento com o cliente. Zenone (2011, p. 166) explica o papel que ele assume e mostra
como ele está ligado ao marketing:
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―O call center assume definitivamente a postura de interagir com o
cliente visando conquistar a lealdade, agregando um valor extra ao
produto ou serviço e sendo uma atividade fundamental no processo de
transformar oportunidades em receitas. O call center, portanto,
assume o papel central de atividades que incluem marketing e venda‖.
Zenone (2011, p. 166) também esquematiza o papel do call center no relacionamento

com o mercado através da figura abaixo:

Telles, Romboli e Siqueira (2009, p. 117) explicam de maneira assertiva a relação
entre marketing de relacionamento e call center:

―A disseminação da filosofia e das práticas do Marketing de
Relacionamento leva os Call Centers a deixarem de ser entendidos
como centros de reclamações e custos para o negócio, assumindo
papel e funções de centro de resultados e relacionamento com os
clientes‖.
Telles, Romboli e Siqueira (2009), ainda explicam que o marketing de relacionamento
é caracterizado pela interação com os clientes de forma individualizada.

Mais que os

conceitos sobre os processos de CRM, é importante que demos atenção a ferramenta CRM,
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pois o avanço da Tecnologia da Informação (TI) viabilizou o call center, e a ferramenta CRM
é essencial para a individualização do atendimento.

1.2 DO SAC AO CALL CENTER

Segundo Zenone (2011), o desenvolvimento do Programa de Qualidade Total nas
empresas, colaborou para a evolução dos SAC´s, que passaram a considerar a satisfação do
cliente como fator de importância e que deveria ser monitorado. Essa evolução fez com que
fosse necessário a informatização da área, assim como a modernização dos equipamentos de
telefonia e a reciclagem através de treinamentos dos atendentes desta área, tudo isso
colaborava para que a área fosse vista pela empresa como custo.

Foi no final dos anos 90 que as empresas passaram a ver o SAC como uma ferramenta
capaz de aumentar a rentabilidade dos clientes e colaborar com a fidelização de clientes.
Zenone (2011, p.166) explica este movimento: ―a qualidade no diálogo aliado ao
desenvolvimento de uma estratégia de negócios baseada no relacionamento passa a ser a
atividade do Serviço de Atendimento, que ganha o status de call center‖.

Madruga (2009, p.29), atribui o aumento da disponibilidade da tecnologia e o retorno
que os consumidores oferecia aos SAC´s como responsáveis pela migração do SAC para o
call center, que possuía maior infraestrutura.

Zenone (2011, p.166) descreve o papel adotado pelo call center:

―O call center assume definitivamente a postura de interagir com o
cliente visando conquistar a lealdade, agregando um valor extra ao
produto ou serviço e sendo uma atividade fundamental no processo de
transformar oportunidades em receitas. O call center, portanto,
assume o papel central de atividades que incluem marketing e venda‖.
Neste trabalho será utilizado o conceito de call center, que segundo Mancini (2001)
também é conhecido como central de relacionamento, área em que, segundo Barbosa e
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Minciotti (2007), os clientes entram em contato com o objetivo de satisfazer suas
necessidades.

Definida a importância de um call center para a empresa, pode-se falar das condições
essenciais para que seja estruturado um bom atendimento ao cliente. Barbosa e Minciotti
(2007, p. 4) descrevem essas condições: ―o dimensionamento do volume de chamadas; a sua
distribuição; a sua quantificação; o perfil dos profissionais atendentes; o desenvolvimento de
programas motivacionais‖. Porém, por detrás de todas essas condições encontra-se o ativo
humano. As pessoas que são responsáveis por definir as estratégias, abordagens, demonstrar
criatividade e ―flexibilidade para contornar situações que não podem ser resolvidas através do
contato impessoal com uma máquina‖.

Por isso a importância para a discussão da opção do tipo de call center que a empresa
manterá, se ele será próprio ou terceirizado. Call center terceirizado, pode ser sustentável?

1.3 -CALL CENTER PRÓPRIO VERSUSCALL CENTER TERCEIRIZADO

Barbosa e Minciotti (2007, p.9), explicam como pode ser a estrutura de um Serviço de
Atendimento ao Cliente:

―Especificamente quanto aos Serviços de Atendimento ao Cliente
(SAC), seus sistemas de operação podem ser divididos em: in house
(próprio) com gestão, pessoal, local, equipamentos e sistemas
internos, ou terceirizados com três modalidades de implantação: total,
parcial ou mista‖.
Este trabalho se aterá apenas aos aspectos relativos de call centers próprios e
terceirizados.

O conceito de terceirização é definido por Giosa (1997, p.11), como ―a contratação, via
prestação de serviços, de empresas especializadas em atividades específicas, que não cabem
ser desenvolvidas no ambiente interno da organização‖.
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Já Barbosa e Minciotti (2007, p. 7), define terceirização como um ―neologismo derivado
da palavra terceiro que pode ser definido como uma técnica de administração por meio da
qual se interpõe um terceiro, geralmente uma empresa, na relação típica de trabalho
(empregado versus empregador).

Mas, qual critério para terceirizar ou não um call center? Mancini (2001, p. 54) explica
quando se opta por um modelo “in house”, ou seja, um call center próprio:

―A situação envolve grande quantidade de conhecimento técnico em
contínua mudança. O programa exige alto grau de integraçãoimediata
com outros departamentos internos apoio. O fluxo de atividades e
informações entre os envolvidos é constante. A venda é muito
complexa e depende de decisões múltiplas ou de diretoria. É
necessário demonstrar ou analisar produtos e serviços in loco. Preços,
condições de pagamento e entrega, promoções e mensagens são
alterados constantemente‖.
Já os critérios para optar pela terceirização são definidos por Mancini (2001, p. 55) como:

―É necessário implantar com agilidade a central de atendimento.
Reduzir custos (especialmente capacitação de recursos humanos) é
prioritário. O programa é de curto prazo ou exige campanhas
simultâneas. A ação é sazonal ou promocional. É preciso certa
flexibilidade. Não existem recursos materiais, de tempo, tecnológicos
ou humanos para imobilizar em um call center. Já existe uma central
de atendimento ―in house‖, mas ela não comporta novos projetos de
curta duração ou de teste. Os contatos ocorrerão fora do expediente
normal da companhia.‖
Dantas (2000, p. 144), inclui outros critérios como:

―Situações nas quais uma equipe necessita entrar em contato com um
grande número de pessoas num curto espaço de tempo; situações em
que não há interesse em investir recursos internos, tais como
funcionários e pessoal altamente remunerado e qualificado, controle
de custos administrativos, equipamentos etc; necessidade de grande
volume de vendas pulverizadas em inúmeros contratos; ausência de
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infraestrutura, linhas telefônicas, espaço físico, pessoal qualificado
etc; alta relação de faturamento por número de funcionários‖.

Mais importante do que estes critérios, é levar em conta ―as características do negócio, o
porte da carteira de clientes, o grau de tecnicidade, o tamanho da linha de produtos, a
frequência e estilo de contato entre empresa e cliente e as aplicações desejadas‖ (MANCINI,
2001, p.55).

Torres (2006, p. 43), também analisa as vantagens entre terceirização e call center
próprio:

―No início da terceirização, o custo de transação parece ser mais
vantajoso para empresas que terceirizam diversos serviços. Isso
depende muito do tamanho do seu call center. Se for muito grande, é
muito mais caro você ter esse call center totalmente como próprio.
Mas se o call center for pequeno, com cerca de trinta posições de
atendimento, seria mais eficiente e estratégico para a empresa,
gerenciar essa mão-de-obra, nutrindo outros processos internos com o
turn over, com a mobilidade dessa mão-de-obra, em vez de terceirizar.
Com a terceirização perde-se em termos de imagem institucional da
Companhia‖.
Se estes são os aspectos técnicos envolvidos, a questão que fica é: é possível ter um call
center terceirizado sustentável? Sim, desde que a empresa contratada tenha práticas
sustentáveis, cabe a empresa contratante monitorar a aplicação destas práticas.
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CAPÍTULO II - COMO APLICAR TÉCNICAS
SUSTENTABILIDADE EM CALL CENTERS

DE

2.1 O QUE É SER SUSTENTÁVEL?

Há vários conceitos sobre o que é sustentabilidade, Carvalho e Paladini (2012), definem
sustentabilidade como um conceito que vem ―evoluindo ao longo do tempo da percepção de
sobrevivência da organização, para o consenso de que é preciso sobreviver sem comprometer
as gerações futuras‖. (CARVALHO; PALADINI, 2012, p.55).

Afonso (2006, p. 11), define sustentabilidade como:

―Termo que implica na manutenção quantitativa e qualitativa do
estoque de recursos ambientais, utilizando tais recursos sem danificar
suas fontes ou limitar a capacidade de suprimento futuro, para que
tanto as necessidades atuais quanto aquelas do futuro possam ser
igualmente satisfeitas‖.
Furlan (2013), define sustentabilidade como ―uma palavra usada para definir ações que
visam suprir as necessidades atuais dos seres humano sem comprometer o futuro, seja
ecologicamente ou economicamente.

Asempresas têm percebem o potencial da adoção de práticas sustentáveis, seja para cortar
custos ou engajar os consumidores e parceiros à sua causa e melhorar a qualidade de vida dos
colaboradores. Porém, ‗ser sustentável‘ vai além de práticas ecologicamente corretas. Pode
ser definido como evitar o desperdício, seja de dinheiro, de recursos ou tempo e também
aplicar a responsabilidade social em relação aos colaboradores e clientes.

2.2 COMO A SUSTENTABILIDADE PODE SER APLICADA AO CALL
CENTER?
Há várias formas de um call center ser sustentável em suas operações. Para assegurar a
prevenção e a contenção dos impactos ambientais resultantes da realização de suas próprias
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atividades de negócios, o Grupo AlmavivA desenvolveu e vem aplicando um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA), conforme a norma UNI EN ISO 14001, que planifica e sistematiza
num grupo comportamentos eco-compatíveis e o uso eficiente da Tecnologia de Informação,
cuja melhora influi diretamente no pessoal, fornecedores e as demais partes envolvidas.

Outra forma de ser sustentável é através do descarte dos resíduos sólidos. A Lei
12.305/10, sancionada em dezembro de 2010, pressupõe a prevenção e a redução na geração
de resíduos. Isso é feito por meio da adoção de responsabilidade compartilhada dos geradores
de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares
de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e
embalagens pós-consumo.

Um exemplo de logística em prol da reciclagem é o trabalho de descarte que a AeC realiza
com o grande volume de cabos que são encaminhados para o Programa Green IT Furukawa,
responsável por tratar esse lixo corretamente. Qualidade de vida para os colaboradores.

Outra modo em que a empresa pode mostrar sustentabilidade, é através da qualidade de
vida que ela pode promover aos seus funcionários. Por exemplo, no quesito mobilidade.
Quando a empresa promove a mobilidade, há o aumento na qualidade de vida dos
colaboradores e, consequentemente, algumas vantagens para o empregador, como a
diminuição na rotatividade do quadro de funcionários, redução do número de faltas e atrasos e
otimização de custos.

Economia de recursos financeiros, também faz parte de ser sustentável. Sustentabilidade
também significa reverter os benefícios em economia financeira. Por exemplo, a AeC, possui
um sistema de iluminação eficiente, além de recursos como uso racionalizado e eficiente de
água, e descarte adequado de lâmpadas e garrafas, em parceria com entidades de reciclagem.
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2.3 EMPRESAS SUSTENTÁVEIS NO SETOR DE CALL CENTER
ACS

A ACS foi planejada e construída respeitando a natureza local e obedecendo a padrões
ambientalmente corretos. Desde sua fundação, a companhia adota práticas de
responsabilidade social com programas voltados para a geração de primeiro emprego para
jovens, emprego e formação de portadores de deficiências e pessoas da terceira idade.
Programas de geração de renda para os colaboradores, orientação e apoio às grávidas e
inclusão social de pessoas da comunidade completam alguns dos projetos.

As ações da empresa foram evoluindo com a própria abrangência do conceito de
sustentabilidade dentro do tripé econômico, social e ambiental. Percebeu-se um
engajamento maior dos colaboradores, em especial nas práticas ambientais e nas respostas
dos programas sociais e de voluntariado. Ainda há ações de conscientização dos
funcionários sobre a importância da coleta seletiva e do uso responsável da água. O
reaproveitamento de água é feito na irrigação de áreas verdes da companhia e a
distribuição de água nos sanitários otimiza o uso durante as descargas. A economia é de
205 mil litros por mês. E toda água e esgoto dispensados pela empresa são tratados a
partir de uma central de tratamento própria.

Atento

Visando racionalizar o consumo de energia elétrica, papel e água, a Atento criou
projetos de infra-estrutura e tecnologia. Entre as propostas para diminuir o consumo de
energia estão a consolidação e virtualização dos data centers (atualmente distribuídos em
diversas centrais), adoção do thinclient (computador magro) com monitores LCD. Outra
iniciativa é a utilização do ar condicionado de maneira inteligente, com o aproveitamento
do ar externo. Ou seja, se faz uma análise comparativa da temperatura do ambiente interno
com o externo e se a temperatura externa está inferior à interna, o ar condicionado desliga
o sistema de resfriamento e passa a transferir o ar de fora, mais frio, para dentro do
ambiente e assim reduz o consumo de energia e água.
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Além disso, a empresa implementou um programa de racionalização de consumo de
papel por meio da substituição de impressoras de menor capacidade por centros de
impressão por andar, e implementou um sistema de autorização de impressão por meio do
uso de senhas. Essa ação reduz o consumo de papel. As iniciativas adotadas pela empresa
já apresentam resultados significativos na economia de recursos naturais (36% em energia
ao mês).

Dedic

Comprometida com valores relacionados à responsabilidade social e com o
desenvolvimento das comunidades nas quais está inserida, a Dedic anunciou recentemente
um novo projeto. O ―Retorno ao Trabalho‖ tem como principal objetivo facilitar o
ingresso de profissionais afastados do mercado por meio da formação e qualificação
específicas para o segmento de relacionamento com o cliente, de forma gratuita para os
interessados.

A iniciativa prevê atualização profissional em diversos campos, mas principalmente
nos que se referem à informática, buscando capacitar para novas exigências do mercado e
ampliar o leque de oportunidades para os participantes, em sua maioria na faixa etária
acima dos 30 anos.

Na primeira fase, o projeto contemplará a cidade de São Paulo, com uma expectativa
de contratação de cerca de 80% dos profissionais que se destacarem no treinamento.
―Recebemos diariamente uma grande quantidade de currículos com um perfil compatível
com a Dedic, mas que, infelizmente, não atendem a algumas necessidades básicas ou
específicas do segmento e por isso não são selecionados‖, comenta o diretor de recursos
humanos,Wagner Cruz. O projeto tem como meta, ainda este ano, realizar oito turmas de
treinamento, capacitando 250 pessoas. O curso acontece na Universidade Corporativa
Dedic (que subsidia a educação formal de nível superior dos colaboradores da empresa), e
já conta com mais de dois mil alunos.

SPCom
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A SPCom adota políticas de sustentabilidade desde 1999. A evolução do tema na
empresa aconteceu de forma paralela à que vinha acontecendo em todo ambiente
corporativo ao longo dos anos. Os projetos da companhia cresceram de forma consistente,
permitindo a adoção de novas formas de ações, principalmente, na formação dos
colaboradores.

TMS Call Center

Ao longo dos últimos dez anos, a empresa não só procurou incrementar as práticas já
adotadas, como a reciclagem de materiais (papel em especial), como iniciou um processo
de conscientização dos colaboradores em relação à responsabilidade socioambiental.
Algumas ações que focam o tema são a distribuição e plantação de mudas de árvores,
trabalhos com a Sabesp sobre a correta utilização da água, campanhas de doação de
sangue,

agasalhos,

brinquedos,

alimentos

não-perecíveis

e

microcomputadores,

capacitação técnica de moradores de regiões menos favorecidas, além de visitas a tribos
indígenas.
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CAPÍTULO III - TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA A
CRIAÇÃO DE UM CALL CENTER SUSTENTÁVEL

3.1 -TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO SETOR DE CALL CENTER

Com o avanço da tecnologia, temos disponíveis várias ferramentas que colaboram para o
crescimento e qualidade de um call center. Mancini (2001), lista vários exemplos de modelos,
ferramentas e sistemas tecnológicos que convergem em relação ao call center, ou seja, que
progride em relação a soluções para o call center. Neste trabalho, consideraremos os
principais:

CTI

CTI significa integração de telefonia com computador e caracteriza-se pelo uso do
computador para a administração das ligações entrantes e saintes da central telefônica. O
objetivo do CTI é permitir o gerenciamento das ligações e a distribuição das mesmas através
dos

operadores

e grupos

de

atendimento

em

serviços

de Telemarketing, SAC, Helpdesk e URA, distribuindo as ligações de acordo com sua origem
ou serviço desejado.

O CTI deve possuir as seguintes soluções:



Geração de dados para monitoramento - Gerar dados de filas de espera
(desempenho, satisfação, tempos de atendimento), de tráfego (volume de ligações
ativas e receptivas), tempo de conversação, tempos médios de atendimento) e
abandono de ligações.



Análise de Tráfego - Medir o volume de ligações receptivas/ativas, tempo de
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conversação, tempos médios de atendimento;



Tratamento de Ligações Abandonadas - Permitir que o supervisor estabeleça
controles sobre as chamadas abandonadas;



Análise de Abandono – Gerar relatórios analíticos e sintéticos, com percentuais e
distribuição horária permitindo dimensionar facilmente a quantidade de operadores
disponíveis e turnos para obtenção da melhor distribuição dos grupos de
atendimento;



Análise da Fila de Espera - Medir o desempenho, satisfação, tempos de
atendimento por tipo de serviço;



Atendimento Prioritário - Permitir que região (DDD, DDI) ou cliente específico
(telefone) seja atendido mais rapidamente, evitando os critérios da fila de espera;



Configuração Flexível de Serviços para Grupos de atendimento - Permitir a
criação de diversos serviços (SAC, Televendas, etc.), dentro do mesmo ambiente,
com distribuição para grupos de atendimento, com critérios de prioridade, carga de
serviço, etc.;



Encaminhamento de chamada por região - Permitir a transferência da chamada de
acordo com a origem da ligação ―DDD - Discagem Direta Distância e DDI –
Discagem Direta Internacional‖ para grupos/operadores específicos.



Encaminhamento de chamada para operador preferencial/específico - Permitir a
transferência da chamada para um operador específico dentro do grupo de
atendimento ou com preferência por um operador;



Conferência - Permitir que o atendente e o supervisor entrem em conferência junto
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com o cliente;



Gravação de ligações - Permitir que o atendente ou supervisor grave as ligações da
central de atendimento.

CRM

Mancini (2001, p. 86), define CRM não como um produto, mas como ―uma estratégia
de negócios para atender cada cliente conforme suas características e necessidades individuais
visando maximizar sua satisfação e fidelidade‖.

Gummesson (2005, p.22) define o CRM como ―valores e estratégias do marketing de
relacionamento – com ênfase no relacionamento com o cliente – transformados em aplicações
práticas‖.

Por outro lado, Kotler (1999, p. 133), define CRM como ―a gestão do relacionamento
com o cliente, trata do gerenciamento cuidadoso de informações detalhadas sobre cada cliente
e dos ―pontos de contato‖ com ele, a fim de maximizar sua fidelidade‖.

Kotler (1999), ainda define ponto de contato, como qualquer ocasião em que o cliente
tem contato com a marca e posiciona o CRM como uma ferramenta que permite que as
empresas ofereçam um atendimento excelente em tempo real.

Segundo Mancini (2010, p. 87), o CRM pode ser utilizado para:

―Visualizar dados dos clientes; registrar chamados; controlar o fluxo
de atendimento de um cliente por diversos agentes ou diversas áreas
(workflow); apresentar dados históricos de atendimento; apresentar
roteiros de atendimento aos agentes, indicando o que eles devem falar;
disponibilizar dados de soluções de problemas.‖
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ERP

ERP é um sistema de gestão empresarial que gerencia as informações relativas aos
processos operacionais, administrativos e gerenciais das empresas.

O Objetivo de um Sistema ERP é centralizar as informações e gerir o seu fluxo
durante todo processo de desenvolvimento da atividade empresarial, integrando os setores da
organização e possibilitando aos gestores acesso ágil, eficiente e confiável às informações
gerenciais, dando suporte à tomada de decisões em todos os níveis do negócio.

Construídos sobre um banco de dados centralizado, os sistemas ERP consolidam todas
as operações de uma empresa em um único sistema, que pode residir em um servidor
centralizado, ser distribuído em unidades de hardware autônomas em rede local ou ser
hospedado remotamente via web.

Os sistemas ERP abrangem cada passo da operação, desde as compras, provisões,
planejamento, manufatura, formação de preços, contas a pagar e receber, processos contábeis,
controle de estoque, administração de contratos, venda de serviços e todos os níveis de
comércio varejista ou atacado, passando pela gestão eficaz dos relacionamentos com clientes
e fornecedores, pós-venda, análise de resultados e muitos outros fatores personalizados,
altamente adaptáveis a qualquer empresa, em qualquer ramo de negócios.

O uso de um Sistema ERP em uma empresa dá a seus gestores o controle total sobre a
empresa, auxiliando na tomada de decisões e fornecendo todas as informações vitais de
maneira acessível e clara.

DAC - Distribuidor Automático de Chamadas

O sistema DAC atende chamadas automaticamente, ordenando-as em fila de espera
conforme parâmetros predefinidos.

21

Nas configurações mais simples, o sistema de DAC enfileira as chamadas por ordem
de entrada, direcionando-as para os agentes que tenham permanecido disponíveis (ou ociosos)
por mais tempo, ou para os próximos agentes a se tornarem disponíveis.

Os sistemas de DAC possibilitam especificar uma grande quantidade de parâmetros
das chamadas e podem gerar relatórios detalhados sobre as ligações e o tráfego do call center,
como o número de ligações recebidas, quantos delas foram atendidos por agente, o tempo
pelo qual a chamada de maior duração permaneceu em espera, a duração média de cada
chamada, etc.

O uso dos sistemas de DAC assegura que as chamadas sejam atendidas o mais
brevemente possível e que os recursos humanos sejam aproveitados da melhor maneira. Os
sistemas podem ser configurados de modo a oferecer serviços especiais para clientes
especiais.

Facilidades do DAC



Grupo de Ramais: permite configurar o tratamento das chamadas entrantes, com
toque simultâneo, prioritário para um ramal, rotativo ou distribuída por tempo
livre.



Fila dinâmica: a fila pode ser organizada de acordo com parâmetros prédefinidos.



Temporização do toque nos ramais: uma chamada entrante não atendida pode
ser transferida para outro ramal do grupo até ser atendida.



Gravação e monitoração simultânea do andamento dos atendimentos: as
chamadas podem ser gravadas aleatoriamente e monitoradas pelo Administrador.



Relatórios estatísticos sobre o tráfego e as condições de atendimento: através
destes relatórios o gerente do setor monitora os atendimentos.



Capacidade de priorização no atendimento na fila de espera por identidade do
chamador, por tipo de serviço ou custo da ligação.



Controle do início da gravação das conversações: as chamadas podem ser
gravadas a partir de um determinado momento.
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Não necessita de equipamento adicional.

Web callback

Uma outra alternativa para o cliente comunicar-se com um agente do call center. No
site da empresa é criado um link com um texto do tipo: ―Ligue para mim‖. Ao clicar nele,
surge uma página na qual o cliente digita seu nome, um número de telefone para contato e o
horário em que deseja receber a ligação. O programa automaticamente dispara a chamada
para o operador no momento certo e coloca os dados do cliente na tela para o atendimento.

Web colaboration

Aempresa envia páginas da web para o cliente. O agente pode monitorar as páginas
que os clientes estão acessando. Por exemplo, se a pessoa está em uma página sobre
computadores e tem dúvida, pode clicar em um link de ajuda on-line e inicia uma sessão de
chat com o operador.

BOT

Bot, diminutivo de robot, também conhecido como Internet bot ou web robot, é uma
aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira
padrão, da mesma forma como faria um robô.Alguns bots comunicam-se com outros usuários
de serviços baseados na Internet, através do instantmessaging (IM), de Internet Relay
Chat (IRC), ou de uma outra relação da web. Estes chatterbots podem permitir que as pessoas
façam perguntas e formule então uma resposta apropriada.

3.2 -CALL CENTERS QUE UTILIZAM TECNOLOGIAS AVANÇADAS
COLABORAM PARA A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES?
Kotler (1999, p. 156) explica que o marketing pode ser definido como ―a ciência e a
arte de conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com eles.‖
Pode-se entender manter clientes como fidelizar clientes, deste modo, a definição mostra a
importância da fidelização de clientes.
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Florentino (2009, p.35), define o objetivo de um programa de fidelização como

―Estabelecer um nível mais elevado de retenção de clientes nos seus
segmentos mais lucrativos pelo aumento de sua satisfação e valor
percebido, além de aumentar a influência na preferência em futuras
compras pelo aumento do nível de uso além de promover o
fortalecimento da marca, o aumento da duração do relacionamento e
manter a afinidade dos clientes com a empresa‖.
Antigamente os vendedores passavam mais tempo procurando novos clientes do que
cultivando o relacionamento com os já existentes. Hoje este conceito foi ultrapassado, o mais
importante agora é manter os clientes atuais e desenvolver cada vez mais o relacionamento
existente. (Kotler 1999). Segundo Kotler (1999), empresas inteligentes são aquelas criadoras
de clientes lucrativos.

Corrêa (2009, p.256), associa a fidelização de clientes e sua satisfação como ações
complementares, ―[..] em que a satisfação é a resposta ao desejo de consumo e a fidelização é
uma iniciativa de compra do consumidor: adquirir novamente um produto e/ou serviço de
uma determinada empresa‖.

McKenna (1997, p.46), explica que o marketing moderno é uma ―batalha pela
fidelidade do cliente‖, pois em um mundo em que os clientes tem cada vez mais informações
e opções, eles tendem a ser instáveis.

Como o call center encaixa-se nesse cenário? Zenone (2011, p.168), descreve a
fidelização de clientes como uma medida de retorno de investimento de um call center:

―O retorno do investimento de um verdadeiro call center é o
reconhecimento dos clientes com a fidelização à marca e crescente
nível de aquisição. Se o cliente for bem assessorado e servido, estará
recebendo valores adicionais agregados às suas compras e a esta
marca permanecerá fiel e a recomendará‖.
Por outro lado, Telles, Romboli e Siqueira (2000, p.120) afirmam que a satisfação do
cliente não pode estar relacionada a fidelização:
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―A transação entre o cliente e a empresa deve trazer conveniência ao
cliente, tornando-o fiel à organização, ou seja, é necessário voltar a
fazer negócios como antigamente, conhecendo cada um dos clientes,
seus hábitos e suas necessidades. As organizações com foco nos
clientes criam pacotes de produtos e serviços para melhor satisfazer as
necessidades específicas de cada cliente, oferecendo um produto
básico cercado de opções‖.
Felipe, Conde e Ribeiro e Imuta (2006, p.4), relacionam CRM a fidelização de clientes:

―As técnicas baseadas em CRM destacam a necessidade de fidelização
do cliente e o esforço exigido pelas empresas para manter o cliente e
colaborar para que ele se torne um consumidor ativo da empresa.
Neste contexto, é importante destacar que os clientes passaram a ter
acesso mais facilmente às informações, principalmente através dos
meios eletrônicos, como a Internet. Se por um lado isso facilitou a
comunicação entre a empresa e seus clientes através do comércio entre
ambos, por outro lado ―forçou‖ as empresas a buscarem diferenciais
em seus produtos / serviços para conquistar e, principalmente,
fidelizar os clientes‖. (Segundo O‘BRIEN, 2003, p.191).
De acordo com a pesquisa de Telles, Romboli e Siqueira (2000), não há indícios
suficientes que comprovem que a adoção do call center contribui para a fidelização dos
clientes. Além disso, a maior parte dos clientes não associa a utilização do call center como
um fator de fidelização, em contrapartida os clientes tem a propensão de adquirir mais
produtos/serviços através do call center quando a empresa utiliza um atendimento
diferenciado.

Logo, podemos concluir que apesar de não contribuir diretamente para a fidelização de
clientes, um call center que faça bom uso da tecnologia, contribui para a satisfação do cliente.
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CONCLUSÃO
A relação entre sustentabilidade e call center, se dá através das ações que as empresas
tomam a fim de inserir no dia a dia da organização práticas sustentáveis. Exemplo disso,
foram as ações de diminuição de resíduos orgânicos, economia de papel, de energia, suporte a
sociedade, qualidade de vida e outros programas que as empresas de call center fornecem a
seus funcionários.

Apesar da imagem negativa que muitos tem a respeito do call center, empresas sérias e
comprometidas, como o trabalho mostrou, fazem uso da tecnologia para colaborar com um
planeta sustentável.

Além disso, através das ferramentas tecnológicas disponíveis, cada vez mais pode ser
oferecido qualidade no atendimento aos clientes. Apesar do call center e consequentemente as
tecnologias que eles utilizam não resultarem diretamente na fidelização de clientes, essas
ferramentas, se utilizadas de forma correta, colaboram para a satisfação do usuário.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de investigar a forma
como os Jogos Olímpicos de 2016 vão impactar na sociedade
brasileira. É da ciência de todos que o Brasil tem uma série de
problemas estruturais que necessitam de resolução, e por isso o
gasto exagerado do dinheiro público para a realização de uma
competição esportiva só pode ser justificado por um legado a ser
deixado para a melhoria da vida da população.
Através do estudo das experiências passadas é possível obter o que foi positivo e o que foi
negativo, tentado assim evitar os erros e permanecer com os acertos. Os jogos de Londres
com certeza tem muito a ensinar ao Brasil no que diz respeito à organização e cumprimento
de metas.

Outra forma de estudo é a observação da experiência brasileira com a realização dos Jogos
Panamericanos de 2007, quando o Brasil recebeu a maior competição esportiva do continente
americano e através desta pode obter experiência para uma futura realização dos Jogos
Olímpicos.

É necessária a observação do que foi positivo com a realização do Pan de 2007, contabilizar
os seus custos e perceber qual foi o legado deixado para a população do Rio de Janeiro, e a
estrutura que foi deixada para os atletas de alto rendimento.

O custo dos Jogos Olímpicos para o povo brasileiro é um problema importante que será
explorado ao longo desse trabalho, ainda mais pela preocupação com os orçamentos públicos
no Brasil, que sempre apresentam grandes discrepâncias.
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O Brasil tem tradição nos esportes coletivos, porém nos esportes conhecidos como olímpicos,
na grande maioria individuais, o país tem pouca tradição e até hoje depende de talentos
individuais. Faz se necessária uma política esportiva no país para o desenvolvimento de
esportes menos conhecidos, e um dos objetivos desse trabalho é a pesquisa sobre de que
forma o governo planeja desenvolver o esporte aproveitando esse cenário olímpico e o seu
legado esportivo.
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CAPÍTULO I - A REALIZAÇÃO
1.0 - POR QUE O RIO DE JANEIRO?

Em outubro de 2009 o Rio de Janeiro foi anunciado como sede dos jogos Olímpicos e
Paralímpicos de 2016, desde então a cidade se prepara para receber atletas e visitantes no
maior evento esportivo do planeta, a ser realizado pela primeira vez na América do Sul.

O Rio de Janeiro precisou apresentar propostas técnicas para ser escolhido como sede das
Olimpíadas de 2016. Três fatores foram decisivos para essa escolha: a união dos três governos
(municipal, estadual e federal), o fato de os jogos nunca terem sido realizados na América do
Sul e a forma alegre e espontânea do povo brasileiro, como é conhecido mundialmente, de
receber bem os visitantes e de celebrar o esporte.

Para o comitê Olímpico Internacional, essa decisão significou abrir uma nova e promissora
fronteira para inspirar 65 milhões de jovens com mais de 18 anos no Brasil e ainda mais de
180 milhões por todo o continente americano.

Antes de obter sucesso com a candidatura aos jogos de 2016, o Rio de Janeiro já havia tentado
sediar o evento em 2004, 2008 e 2012, porém em todos esses anos sem sucesso. O que desta
vez realmente pesou para a vitória do Rio de Janeiro, foi o forte apoio do Governo Federal e
muitas doações feitas por empresários, como foi o caso do magnata Eike Batista que sozinho
doou R$ 20 milhões.

Espera–se que a cidade passe por uma profunda transformação urbana e social: serão
priorizadas as construções de vias expressas, túneis e moradias, linha de BRT (sigla para Bus
Rápida Transit) corredores exclusivos de ônibus e a prometida e a aguardada muito tempo,
revitalização

da

zona

portuária.
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Com as obras realizadas para os jogos Pan-Americano e Parapan-Americano (2007), Jogos
Militares (2011), e também da Copa do Mundo (2014), a cidade não terá que sair do zero para
ser o centro do mundo esportivo em 2016. Na Vila Olímpica e Paralímpica, por exemplo,
apenas

26

das

novas

instalações

precisarão

realmente

ser

construídas.

Em 2016 a cidade oferecerá duas vilas para hospedar os esportistas e profissionais da mídia
do mundo inteiro que trabalharão no evento.

A previsão de entrega das obras é para 2015, um ano antes dos jogos. Serão 48 prédios de 12
andares com capacidade de acomodação total de 17.700 pessoas. O terreno da futura moradia
dos atletas está próximo do Parque Olímpico, o principal local de competições.

Figura 1 – Os logos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
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1.1 - INVESTIMENTO & INFRAESTRUTURA.

Muitas melhorias para a cidade do Rio de Janeiro foram prometidas, muitos projetos de
infraestrutura serão realizados nos próximos anos, e exatamente por isso foi criada pela
prefeitura do Rio de Janeiro em conjunto com os governos federal e estadual, mais o COB
(comitê olímpico brasileiro) a Empresa Olímpica Municipal.

―A Empresa Olímpica Municipal é um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro que coordena, de
forma dedicada e transparente, a execução dos projetos e atividades municipais relacionados
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Também é responsável, com as Secretarias da
Casa Civil e de Obras, pela coordenação das obras do Parque Olímpico da Barra da Tijuca.‖

O orçamento inicial para a construção de todas as arenas esportivas necessárias para a
realização dos jogos olímpicos no Brasil apresentado em 2009, data da nomeação do Brasil
para sediar a competição, era de R$ 23 bilhões. Porém os números finais sobre o custo dos
jogos ninguém ainda os tem. Nem o próprio comitê de organização dos jogos sabe o valor
correto para se realizar a olimpíada no Brasil em 2016.

O parque olímpico, principal obra para os Jogos de 2016 que será o maior legado esportivo
dos jogos, conta com uma parceria publico-privada (PPP) entre o governo federal e o
consórcio Rio Mais, formado pelas construtoras Odebrecht Infraestrutura, Andrade Gutierrez
e Carvalho Hosken, é responsável pela construção das instalações previstas na PPP que
somam um investimento total de R$ 1,4 bilhão.

A cidade do Rio de Janeiro será dividida em quatro zonas olímpicas:
- Barra da Tijuca
- Deodoro
- Maracanã
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- Copacabana

Figura 2 – As quatro zonas olímpicas

A zona da Barra da Tijuca sediará o maior número de competições, por isso ficou conhecida
como coração dos jogos de 2016, terá o maior investimento de recursos de todas as zonas
olímpicas. Para a construção doParque Olímpico com várias arenas esportivas, centro de
mídia e imprensa, vila olímpica para os atletas, o autódromo de Jacarepaguá foi desativadoe
assim praticamente se decretou o fim do automobilismo no Rio de Janeiro, esse foi um dos
pontos que mais gerou discussão até agora nesse ciclo olímpico. A promessa era de que a
demolição de Jacarepaguá só ocorreria mediante a construção de um novo autódromo em
Deodoro, o que claramente não aconteceu.

A zona da Barra da Tijuca sediará as seguintes competições:
- Basquetebol
- Handebol
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- Judô, Lutas olímpicas, Tae-kwon-do.
- Hóquei sobre a grama
- Tênis
- Ciclismo de Pista
- Polo aquático.
- Nado Sincronizado, Saltos Ornamentais, Natação.
-Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim.
- Badminton.
- Halterofilismo.
- Tênis de mesa
- Boxe.
- Golfe.

A zona da Barra recebeu a primeira instalação entregue para os jogos do Rio 2016, o Parque
dos Atletas, no bairro do Recreio, onde os cariocas já podem utilizar o espaço para práticas
esportivas. Esse parque abrigará também futuramente a Vila Olímpica e Paralímpica que já se
encontram em construção.

Outra obra importante queteve início em 02/10/2013 é a construção do centro de imprensa,
também localizado na zona da Barra, que vai abrigar o MPC (sigla em inglês para centro
principal de mídia) e o IBC (sigla em inglês para centro internacional de transmissão), ambos
serão realizados com dinheiro da iniciativa privada.
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Figura 3 – O Parque Olímpico – Coração dos Jogos de 2016

Localizada na Zona Oeste do Rio, a Zona Olímpica de Deodoro é o local do maior quartel do
Brasil e da maior concentração militar da América Latina, com 60.000 homens. As linhas de
trem para o Centro da Cidade e outras regiões do subúrbio ligam a Região Olímpica ao Rio.
A construção de instalações nessa região para os Jogos Panamericanos Rio 2007 facilitam as
coisas para os Jogos de 2016, uma vez que o investimento em arenas será bem menor. Porém
como o padrão de exigência olímpico é bem maior do que o padrão panamericano, algumas
alterações estruturais serão necessárias.
A zona de Deodoro sediará as seguintes competições:
- Hipismo.
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- Moutain Bike e BMX.
- Pentatlo Moderno.
- Tiro Esportivo.
- Canoagem – Slalom.
- Esgrima.

Na zona olímpica do Maracanã, no estádio de mesmo nome ocorrerá a cerimônia de abertura
e de encerramento dos jogos, além das finais do futebol. Outros locais de competição também
são considerados nesta mesma zona por estaremlocalizados próximos, comoé o caso do
Estádio de São Januário que sediará o Rúgbi de sete, o Estádio Olímpico João Havelange que
recebe as provas do atletismo, o sambódromo Marquês de Sapucaí recebe as provas de tiro
com arco e a chegada da maratona, além do ginásio do Maracanãzinho que sediará as
competições do vôlei de quadra. As competições de futebol também acontecerão nas cidades
de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte e Salvador.

Essa região do Maracanã é a juntamente com a região de Copacabana, uma das que menos
precisará de investimentos em arenas esportivas, uma vez que boa parte das instalações já
existe. O próprio estádio do Maracanã foi reformado para a Copa do Mundo e precisará de
poucas adaptações para os jogos olímpicos. No caso do caso de São Januário a mesma coisa,
poucas melhorias têm de serem feitas.

Dona de alguns dos cartões postais mais famosos do Brasil, e porque não também do mundo,
a Zona Olímpica de Copacabana não exigirá muitos investimentos em arenas, uma vez que se
utilizará de suas paisagens para receber algumas modalidades. Com praias mundialmente
famosas, belas montanhas e pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Corcovado, a Região
Copacabana será o local perfeito para as competições de rua.
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A zona de Copacabana sediará as seguintes competições:

- Canoagem de velocidade e Remo (Lagoa Rodrigo de Freitas)
- Maratona aquática, Vôlei de Praia e Triatlo (Praia de Copacabana)
- Vela (Marina da Glória)
- Ciclismo de Estrada e Marcha Atlética (Aterro do Flamengo)

Em termos de arenas, nessa região de Copacabana será necessária a construção de uma arena
temporária para a competição do vôlei de praia, ampliação das instalações da Marina da
Glória para receber até 10 mil espectadores e a ampliação do estádio de Remo na Lagoa
Rodrigo de Freitascom a construção de um píer temporário, com capacidade para 10.000
espectadores, garantindo intensa vibração na chegada das provas.

O conceito de acomodação no Rio de Janeiro para os jogos envolve uma combinação variada
de tipos e localização de quartos. A hospedagem foi planejada para todos os integrantes da
família Olímpica tais como atletas Olímpicos e Paralímpicos, familiares dos atletas, técnicos e
pessoal de apoio, telespectador, efetivo de segurança, imprensa e visitantes, entre outros.

A Vila Olímpica e Paralímpica começou a ser construída em 2013 e tem entrega prevista para
2015, um ano antes dos jogos. Serão 48 prédios de 12 andares com capacidade de
acomodação total de 17.700 pessoas. O terreno da futura moradia dos atletas está próximo do
Parque Olímpico, o principal local de competições.

Já os profissionais de mídia e os árbitros que participarão do evento também contarão com
suas respectivas vilas. Localizadas na zona portuária do Rio de Janeiro (área que será
revitalizada com os Jogos), a Vila de Mídia e a Vila de Árbitros totalizarão 1.800
apartamentos divididos pelos novos 16 prédios erguidos. Depois da Olimpíada, as unidades
serão vendidas para servidores públicos municipais.
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Outras duas vilas serão construídas para a realização dos Jogos e, posteriormente, terão como
destino a população carioca. A Vila Verde, no bairro de Deodoro (uma das quatro zonas que
receberão os Jogos), irá abrigar oficiais técnicos e pessoal de apoio aos patrocinadores. A
Vila Maracanã, no bairro homônimo (e também uma das zonas de disputa) será destinada aos
técnicos oficiais dos jogos.

No tocante a hospedagem, o COI (comitê olímpico internacional) exige que a cidade sede
tenha pelo menos 40.000 quartos de hotel para poder sediar uma olimpíada, com a valorização
do setor hoteleiro, que deve crescer entre 15 e 20% com a organização dos jogos olímpicos do
Rio 2016, estima se que até o ano de 2015 a cidade tenha mais de 50.000 quartos de hotel.

Durante os jogos, estarão disponíveis vários tipos de hospedagens, e a disponibilidade de
leitos estará distribuída entre mais de 15 mil quartos de hotel, mais de 25 mil quartos nas vilas
olímpicas e mais de 8.500 cabides em 6 navios de cruzeiro, que estarão atracados na Zona
Portuária do Rio Janeiro.

No que diz respeito a transportes, muitas obras serão realizadas no Rio para adequar a cidade
a necessidade dos atletas e dos expectadores dos jogos de 2016. Uma das obras mais
necessárias para 2016 é a ampliação do aeroporto do Galeão, que vem sendo realizada
Consórcio Novo Galeão (CNG) também para a Copa do Mundo de 2014.

A cidade passará por uma profunda transformação urbana e social: serão priorizadas as
construções de vias expressas, túneis, linhas de BRT (sigla para Bus Rapid Transit, corredor
exclusivo de ônibus) e revitalização da zona portuária.
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Figura 4 – Corredores de BRT – FonteEOM

Transoeste: Corredor expresso para ônibus que, já está em funcionamento desde junho de
2012, com nove pontos de integração a outros meios de transporte, beneficia até 220 mil
passageiros por dia. A via liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz e Campo Grande, terá 56 km de
extensão e 53 estações de BRT.

Transcarioca: Integrada ao BRT Transoeste, metrôs e terminais rodoviários, a Transcarioca é
um corredor expresso que vai conectar a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom
Jobim. Serão 41 km de extensão, 46 de estações de BRT e 13 bairros interligados. A obra, que
tem previsão de entrega para 2014, prevê uma redução de até 60% no tempo do trajeto,
beneficiando 400 mil pessoas.

Transolímpica: Considerada a maior obra do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, esta via de
26 km encurtará o deslocamento dos atletas entre as instalações dos Jogos Olímpicos de 2016,
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ligando o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro. A linha de BRT Transolímpica,
diferentemente da Transoeste e Transcarioca, também será utilizada por carros e não terá
cruzamentos ou sinais. Além de beneficiar o transporte de 400 mil pessoas, a via promoverá a
urbanização em todo seu entorno. Pedestres poderão contar com travessia prioritária, calçadas
largas, ciclovias e bicicletários nas estações.

Porto Maravilha:
Um dos destaques do projeto olímpico carioca é a revitalização da zona portuária do Rio de
Janeiro. Além da Vila de Mídia (destinada à imprensa escrita e também ás emissoras
detentoras do direito de transmissão) e dos Árbitros, o local contará com outras instalações
como Centro de Mídia Não Credenciada, Centro Principal de Operações (MOC), Centro
Operacional de Tecnologia (TOC), Centro de Distribuição de Uniformes (UAC) e Centro
Principal de Credenciamento (MAC).

Dentro do projeto de revitalização estão incluídas também a criação de espaços de cultura,
educação e entretenimento, além da demolição de parte de um trecho da via elevada
Perimetral, a construção de 4km de túneis e viadutos,a reurbanização de ruas e implantação
de redes de serviços como água, esgoto, telefone e gás.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro se comprometeu a efetuar diversos projetos para
despoluir a Baía de Guanabara em 80% até 2016. Os responsáveis estimam que eles devem
ficar prontos até um pouco antes da realização das Olimpíadas, mas especialistas apontam
para a insuficiência dos mesmos. Tanto a Lagoa Rodrigo de Freitas quanto a Lagoa de
Jacarepaguá, também receberam promessas de que estariam despoluídas até o início dos
jogos, porém o que se percebe até agora é que o andamento dessas obras é quase inexistente.
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1.2 - OS CUSTOS DO ORÇAMENTO E A SUA EVOLUÇÃO.

Para o Brasil receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, será necessária a realização de
obras e empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de melhorar aspectos
relativos,às instalações esportivas, à mobilidade urbana e às acomodações. As ações serão
desenvolvidas por meio de parceria entre os governos federal, estadual e municipal.

Os JogosOlímpicos do Rio de Janeiro já conta com logomarca oficial, cronograma de
competições, lista de empresas patrocinadoras e até mesmo a bandeira Olímpicajá se encontra
no Brasil. Porém, mesmo após o encerramento dos jogos Olímpicos de Londres, ainda não há
um orçamento definitivo que englobe os gastosnecessários para a realização deste grande
evento.

―O orçamento inicial apresentado no dossiê de candidatura da cidade em 2008 foi de R$ 28,8
bilhões (US$ 14,4 bilhões). A estimativa foi elaborada por equipe multidisciplinar: o Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO) contou com apoio técnico de setores do governo
federal e do Legislativo, como Banco do Brasil, Tribunal de Contas da União e Ministério do
Planejamento.

O documento apresentava, ainda, os valores projetados para 2016, ano do evento: R$ 38,7
bilhões (US$ 16,7 bilhões). O plano orçamentário divide-se fundamentalmente em dois
segmentos: (i) o de responsabilidade do COJO, destinado ao planejamento, operação do
evento e montagem de estruturas temporárias; e (ii) o segmento de responsabilidade do
governo, iniciativa privada, etc. (não COJO), que engloba as construções da Vila Olímpica,
Vila de Imprensa, estádios, etc.

As despesas decorrentes de ações do COJO contabilizavam R$ 5,6 bilhões a serem totalmente
financiados através de contribuições do Comitê Olímpico Internacional (R$ 1,2 bilhão) e
subsídios dos governos federais, estaduais e municipais (R$ 1,4 bilhão), além de patrocínio e
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venda de ingressos. O restante (R$ 23,2 bilhões) é de responsabilidade do segmento não
COJO, que deveria investir, pelo menos, R$ 8,9 bilhões em estradas e ferrovias, conforme
dossiê.
Como aponta o jornalista esportivo José Cruz, ―depois que o Brasil ganhou, o orçamento
precisou passar por uma atualização. E é isso que o COJO, novamente com os técnicos
brasileiros, está realizando. O objetivo é evitar críticas semelhantes às que surgiram por
ocasião dos Jogos Panamericanos de 2007, quando o primeiro orçamento, elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas, ficou em torno de R$ 470 milhões e o evento acabou custando R$
3,4 bilhões‖.

Dentre as inserções no novo orçamento devem constar a construção de um campo de golfe,já
que o esporte passará a ser modalidade olímpica em 2016, modificações consideráveis no
parque aquático Maria Lenk e a construção de um novo velódromo, aponta José Cruz.

Já o deputado federal José Rocha (PR-BA), presidente da Comissão de Turismo e Desporto
da Câmara, enfatiza a importância da Autoridade Pública Olímpica no modo como os gastos
das Olimpíadas serão geridos no país, na medida em que ela é a encarregada de estabelecer
consórcio entre as três esferas de poder -municipal, estadual e federal –, coordenar e delimitar
as responsabilidades de cada ente federado.

Rocha também alertou para o risco de o orçamento finale, por conseguinte, o início das
principais obras – ser definido tardiamente. ―Na medida em que se acumulam essas obras para
o final, elas tendem a encarecer, porque aí você vai ter que usar três turnos de trabalho – como
está acontecendo em alguns estádios, agora, para a Copa do Mundo‖.

O deputado explica: ―na medida em que você usa dois turnos, é um valor. Na medida em que
você usa três turnos de trabalho, você coloca pessoal pra trabalhar à noite, com hora-extra e
encargos, aí o custo da obra aumenta. Então, por isso é que você tem que dar um tempo
maior, para que o custo seja menor, diz.
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Uma outra questãoque vem sendo motivo do atraso em grande parte das obras, é a
complexidade na composição dos orçamentos em duas moedas (Dólar e Real), ea
inexperiência do Brasil em apurar um orçamento de um grande evento de grandes proporções
como este.

É exatamente por essa dificuldade em se formular um número sobre o custo dos Jogos, que o
governo federal criouuma lei que concede isenção fiscal total aos organizadores do
evento"onde o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e fará publicar, até o dia
1º de agosto de 2018, prestação de contas relativas aos Jogos Olímpicos de 2016 e Jogos
Paraolímpicos de 2016". Na data, deve ser divulgada a renúncia fiscal total, ou seja, quanto o
COI (Comitê Olímpico Internacional) e seus parceiros deixaram de pagar em impostos ao
governo brasileiro.Ou seja a conta total dos jogos de 2016 só será revelada em 2018.
Conta Parcial do Rio 2016 – a 3 anos dos Jogos
Tema

Obra

Custo (em R$)

Responsável

Andamento/prazo

Transporte

BRT Transoeste

R$ 900 milhões

Prefeitura

95% concluído

BRT Transcarioca

R$ 1,6 bilhão

Prefeitura

Conclusão
sem/2014

no

1º

BRT Transolímpica

R$ 1,5 bilhão

Prefeitura/PPP

Conclusão
sem/2016

no

1º

BRT Transbrasil

R$ 1,5 bilhão

Prefeitura

Conclusão
sem/2015

no

2º

VLT do Centro

R$ 1,1 bilhão

Prefeitura/PPP

Conclusão
sem/2016

no

1º

Reforma do Elevado
do Joá

R$ 489 milhões

Prefeitura

Conclusão
sem/2015

no

2º

Linha 4 do Metrô

R$ 8,5 bilhões

Governo
Estado/PPP

Conclusão
sem/2016

no

1º

Reforma do Porto

R$ 314 milhões

Governo federal

Conclusão
sem/2016

no

1º

R$ 8,3 bilhões

Prefeitura/PPP

Conclusão
sem/2016

no

1º

R$ 575 milhões

Prefeitura/PPP

Conclusão
dez/2015

Infraestrutura

Revitalização
região portuária
Porto Olímpico

da

do

em
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Controle
enchentes

Estruturas esportivas

Outros
compromissos

Total
Total
candidatura

de

R$ 292 milhões

Prefeitura

Conclusão
sem/2014

Viaduto Abolição

R$ 314 milhões

Prefeitura

100% concluído

Parque Olímpico

R$ 1,35 bilhões

Prefeitura/PPP

Conclusão
sem/2016

no

1º

Centro de Tênis

R$ 183 milhões

Prefeitura

Conclusão
sem/2015

no

2º

Campo de golfe

R$ 60 milhões

Prefeitura/PPP

Conclusão
sem/2014

no

2º

Reforma
do
Sambódromo (arco e
flecha)

R$ 65 milhões

Prefeitura

100% concluído

Despoluição da Baia
deGuanabara, Lagoa R
de Freitas e da Barra

R$ 2 bilhões

Estado

70% concluído

Despoluição
Bacia
Jacarepaguá

R$ 362 milhões

Prefeitura

Conclusão
sem/2014

Parque dos Atletas

R$ 40 milhões

Prefeitura

100% concluído

Centro de Operações

R$ 25 milhões

Prefeitura

100% concluído

da
de

R$ 29,2 bilhões
na

R$ 28,8 bilhões

Tabela I – Fonte:Rio-2016, EOM, Prefeitura do Rio, Cedae, Linha 4 do Metrô

no

no

2º

2º

18

CAPÍTULO II - O LEGADO DOS JOGOS PARA AS CIDADES
SEDES

2.0 - COMO O BRASIL SE SAIU NA ORGANIZAÇÃO DO PAN 2007?

Essa sem dúvida é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. Com a realização dos Jogos
Panamericanos em 2007 o Brasil teve a oportunidade de sediar um evento esportivo grandioso
de proporções continentais, que deixou lições e ensinamentos a serem seguidos.

Durante a campanha do Rio de Janeiro para cidade sede dos Jogos Olímpicos, o Brasil se
utilizou da experiência adquirida com Pan de 2007 para dar um pulo a frente dos países
concorrentes. Porém a experiência deixada pelo Pan, ascende a luz vermelha no que diz
respeito a estrutura e orçamento, uma vez que o Brasil tem sérios problemas em cumprir um
orçamento pré-determinado.

Quando a candidatura do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi
enviada ao Comitê Olímpico Internacional, em 2001, o custo total inicialmente previsto para o
evento era de R$ 390 milhões. Dois anos após os jogos, quando finalmente foram tornados
públicos os dados relativos a sua organização, descobriu-se um custo final de R$ 3,5 bilhões,
confirmando as denúncias feitas por organizações não-governamentais de que o megaevento
teria custado dez vezes mais do que aquilo que fora ―vendido‖ para a sociedade.

Um dos maiores argumentos da candidatura era de que o evento daria à cidade uma estrutura
olímpica, com arenas de primeiro mundo, além de obras de infraestrutura importantes. Os
Estádios e arenas construídos para o PAN de 2007 são os seguintes:

- Estádio Engenhão
- Complexo Aquático Maria Lenk
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- Arena Multi Uso
- Velódromo
- Parque de Deodoro

Engenhão: A Construçãodo Estádio Olímpico João Havelange foi a obra mais cara do
Pan,tinha a previsão de custo inicial de R$ 75,5 milhões e acabou custando R$ 380 milhões.
Foi arrematado posteriormente pelo Botafogo por R$ 430 mil anuais, e o Alvinegro custeia a
manutenção do local, de R$ 500 mil mensais. A concessão é por 20 anos e expira em 2027,
para recuperar o investimento, com os valores atuais, a prefeitura do Rio levaria 80 anos. Em
2016, o Engenhão só receberá o atletismo, após uma nova reforma.

Um boletim encaminhado recentemente pelo Botafogo à Prefeitura aponta 30 falhas
estruturais no estádio, que custou R$ 390 milhões (curiosamente, o mesmo custo estimado
para todo o Pan em 2001) aos cofres municipais. Por esse motivo o estádio encontra-se
interditado, e a prefeitura do Rio empurra o problema para a construtora que devolve para a
prefeitura, e nesse impasse o maior símbolo do legado do Pan permanece fechado.

Maria Lenk: O Complexo Aquático Maria Lenk estava orçado em R$ 72 milhões em 2003,
porémcustou R$ 84 milhões. De uma vez só, R$ 60 milhões foram liberados pelo governo
federal para ajudar a prefeitura na construção. O local surgiu com o compromisso de que
moradores da região usassem as instalações, o que não aconteceu. O parque aquático ficou
ocioso por quase quatro anos, por exemplo, Cesar Cielo, ídolo da natação brasileira, nunca
usou o espaço de forma regular. Desde 2011, é a sede do CT do Time Brasil. Hoje atende
cerca de 150 atletas de alto rendimento com uma estrutura sofisticada. Tem academia de
ginástica e sala de ciência do esporte. A Federação Internacional de Desportos Aquáticos,
porém, rejeitou a piscina para os saltos ornamentais. O local somente receberá o pouco
conhecido polo aquático.
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Arena Multi Uso: Projetada em 2003 com custo R$ 19 milhões, a Arena Olímpica do Rio
saiu por R$ 127 milhões. Tem um ginásio para 15 mil pessoas e, desde o fim do Pan-2007, é
administrada pela GL Events, empresa francesa que cuida do Riocentro. Anualmente, o grupo
paga R$ 3,2 milhões pela concessão, que vence em 2016, pouco antes dos Jogos. Batizada de
HSBC Arena (o banco comprou os direitos pelo nome do espaço), recebe shows de estrelas
internacionais, como Beyoncé, e eventos esportivos privados, como o UFC. Em 2016: só
receberá a ginástica.
Velódromo: Em 2003, o Velódromo estava orçado em R$ 7 milhões e comportaria mil
espectadores. Depois, foi ampliado para abrigar 3.000 e hoje, com capacidade para 1.500
pessoas, está de portas fechadas. O governo federal importou da Holanda uma das pistas mais
sofisticadas do planeta por R$ 2,1 milhões e a prefeitura do Rio pagou os outros R$ 12
milhões para erguer o velódromo. Das instalações esportivas, foi a que menos ficou ociosa:
abrigou centenas de atletas do ciclismo de pista e passou a receber a seleção brasileira de
ginástica artística em 2012, quando o COB instalou o Time Brasil no complexo. O grande
problema é que o velódromo não serve para as Olimpíadas e será demolido. Outro velódromo
será erguido no mesmo local por R$ 134 milhões, dez vezes mais que o original. A pista
holandesa ficará em Goiânia para treinamento da seleção brasileira.

Parque de Deodoro: Construído em um terreno do exército, tinha uma previsão decusto
inicial de R$ 51,4 milhões e acabou custando efetivamente R$ 167 milhões. Sediou durante o
Pan as competições de hipismo, tiro e pentatlo moderno. Após os jogos de 2007 foi muito
pouco utilizado e para os jogos de 2016 vai precisar passar por uma reforma.

Os críticos, dizem que o Pan não deixou legados para o país. Porémnem tudo foi ruim nessa
experiência de sediar um evento dessas proporções. O Pan mostrou que o Brasil é capaz de
realizar um evento como esse sem apresentar nenhum problema de segurança, em 2007 não se
apresentou nenhuma situação de problema com este tema que é tão delicado nas cidades
brasileiras.

21

Muito dinheiro público foi gasto para a realização do Pan, e muito pouco foi deixado de
legado para a população carioca, o que se espera dos Jogos de 2016 é que essa realidade seja
diferente, e que o Rio passe de fato a ter um centro olímpico de treinamento para a melhoria
do esporte olímpico no futuro do Brasil.

2.1 - A EXPERIENCIA DO ÚTIMO PAÍS SEDE - LONDRES.
A proposta das Olímpiadas de Londres é que fossem sustentáveis em todos os sentidos, não só
na forma como a infraestrutura que foi construída, mas também em termos do legado para a
cidade. Dois pontos essenciais para que os jogos trouxessemresultados a longo prazo foram:
1. Aproveitar a oportunidade para reurbanizar a Zona Leste de Londres, área tradicionalmente
carente de recursos;
2. Garantir que a infraestrutura construída para as Olimpíadas não se transformasse em um
conjunto de elefantes brancos após os jogos, mas ao contrário, que as construções não
reaproveitáveis após os jogos pudessem ser desmontadas, abrindo espaço para obras
relevantes no desenvolvimento da área.
Para atingir o primeiro ponto foi necessário antes de mais nada a descontaminação do solo e
canais aquáticos, problema grave da região onde foi construído o parque olímpico após
décadas de uso industrial. Além disso, a área era ocupada por torres e linhas de transmissão de
energia elétrica de alta potência, o que gerava poluição eletromagnética e impedia qualquer
outro uso do espaço. Durante a construção ambos os problemas foram resolvidos,
possibilitando a ressurreição e reativação da área.
Outro elemento importante para a reurbanização foi a participação da iniciativa privada. Antes
mesmo de Londres garantir a sua eleição como sede olímpica, já haviam sido aprovados os
planos para a construção de um dos maiores shopping centers da Europa, exatamente na
entrada do que viria a ser o parque olímpico. A inauguração do shopping foi um enorme
impulso para a criação de empregos locais.
Já em relação ao segundo objetivo, isto é, o de garantir que o parque olímpico não se
transformasse numa cidade fantasma após os jogos, o projeto previu que todas as construções
cuja manutenção não fossem viáveis a longo prazo, deveriam

ser reduzidas ou
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completamente desmontadas. Isto feito, grandes áreas ficaram livres para outros
empreendimentos, preferencialmente habitacionais.
Entre as estruturas que ficaram está a peculiar torre batizada de Orbit , cuja missão foi a de
se tornar uma atração turística permanente. Já o parque aquático com duas alas laterais para
acomodação do público durante os jogos, foram removidas posteriormente trazendo a obra
para uma escala mais compatível com seu uso a longo prazo. Entre os exemplos de estruturas
completamente temporárias está a Arena de Basquete, que foi desmontada após os jogos e
poderá ser reaproveitada em outros locais, inclusive nas Olimpíadas de 2016 no Rio.
Os planos foram impressionantes, porém existiu uma série de desafios importantes para que
eles se materializassem. É neste ponto da discussão que fica em destaque o papel do setor
público. A organização dos jogos olímpicos significou que havia uma data limite concreta
para que todos os projetos acontecessem.

Além disso, durante a organização e realização dos jogos o Comitê Olímpico Internacional
(IOC) possui um poder que se sobrepõe ao processo político local. Esta autoridade
institucional fez com que decisões fossem tomadas com muito mais rapidez do que seria
normal, e garantiu a convergência entre as dezenas de organizações envolvidas no governo
local de Londres. Com isso foi possível conseguir coisas inimagináveis em um processo
democrático usual, como tornar faixas nas principais vias da cidade exclusivas para
convidados VIP dos jogos. Uma vez que as instituições voltaram à sua rotina, houve uma
tendência para que a comunicação se tornasse menos harmoniosa, e que as decisões fossem
mais lentas.
Segundo autoridades de turismo, a difusão da marca ―Londres‖ dobrou o número de turistas
no país nos próximos meses, o que movimenta os segmentos de transporte, hotelaria e
alimentação, entre outros.
Um levantamento da Universidade de Oxford mostra que, desde 1960, todas as olimpíadas
custaram mais que o orçamento inicial previsto. A média de estouro é de 179%. Londres
executou um excelente trabalho, mas não foi perfeita. Afinal, a perfeição não existe. O poder
público fez altos investimentos e os jornais, regularmente, denunciaram irregularidades em
obras e contratos.
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Por fim, outro desafio para a transformação do parque olímpico em uma cidade viva é que o
fluxo de investimentos públicos para a região foi brutalmente reduzido após os jogos, já que
há outras áreas em Londres que carecem tanto ou mais de recursos (por exemplo aquelas onde
aconteceram as revoltas do verão de 2011).
Uma maneira de superar esses desafios foi o estabelecimento de uma organização
(possivelmente ligada àprefeitura) que centralizou os esforços de transição e que estabeleceu
prazos para o atingimento dos objetivos para a região. Havia de fato um grande potencial para
que a Zona Leste de Londres aproveitasse ao máximo esta oportunidade de renascimento, mas
é provável que os resultados levem ainda décadas para serem atingidos.
Ocusto total das olimpíadas de 2012 para os ingleses foi algo próximo a9 bilhões de libras
esterlinas, cerca de R$ 30 bilhões . Porém com o final dos jogos, o governo inglês criou um
projeto de 292 milhões de libras para remover instalações temporárias, completar uma
remodelação da Vila Olímpica para criar uma nova comunidade em Londres com 2.800 casas
e instalará novas estradas e caminhos. Esse exemplo serve de lição ao Brasil, na forma de se
direcionar o legado dos jogos a um bom aproveitamento das instalações e o gasto do dinheiro
publico de uma forma bem pensada.

Figura 5 – Orbit – escultura que ficou como símbolo dos jogos de 2012
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2.2 - O LEGADO DOS JOGOS DE 2016.

Desde a candidatura para os Jogos Panamericanos, quando em 2002 o Brasil foi eleito o país
sede do evento de 2007, o Governo Federal propõe deixar um legado esportivo e cultural com
a realização de grandes eventos, uma vez que a estrutura esportiva que é montada para as
competições fica no país. Dessa maneira imagina-se que estádios e equipamentos comprados
para os jogos estimulem a prática esportiva dos habitantes da cidade sede e do país como um
todo, e ao mesmo tempo esses lugares passam a servir de espaço de treinamento para atletas
de alto rendimento.

Outro forte argumento para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio foi a utilização
da estrutura deixada pelo Pan de 2007, porém muito do que foi construído não serve aos
padrões olímpicos, como é o caso do Complexo Aquático Maria Lenk, que foi muito pouco
utilizado após o Pan e não atende as especificações da Federação Internacional de Natação e
por isso será utilizado somente para o Polo Aquático

A experiência do legado do Pan 2007 demonstra que no Brasil nem sempre as coisas
acontecem como deveriam acontecer. Algumas das construções do Pan viraram grandes
―Elefantes Brancos‖ que custaram muito caro aos cofres públicos e agora estão sem
utilização.

Para tentar tornar o legado dos Jogos Olímpicos de 2016 diferente da experiência anterior a
ideia do comitê organizador é ―construir um legado que acelere a transformaçãosocial e
econômica de forma sustentável, através da criação de maior perspectiva de futuro para os
jovens brasileiros, da promoção da prática de esportes e do fortalecimento do Movimento
Olímpico, dando início a uma nova erana cidade do Rio de Janeiro.‖

Segundo o COJO os jogos de 2016 tem a pretensão de deixar 3 tipos de legado:
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O primeiro é o chamado Legado Esportivo. Elebusca assegurar que, na vida posterior da
cidade e do país, haja ampla disseminação da prática esportiva e da atividade física, notável
avanço no desempenho olímpico brasileiro, eficiente qualificação de equipes técnicas, mais
intercâmbio com outros países, pleno aproveitamento das grandes instalações esportivas que
os Jogos requerem e forte incremento da cadeia produtiva do esporte.

O segundo é o Legado Social. Ele reúne projetos de inclusão e promoção das populações de
menor renda, especialmente pela via do esporte educativo. Como um microcosmo do Brasil, a
cidade tem parte expressiva de sua população nessas camadas mais vulneráveis. E o Rio 2016
prevê gerar oportunidades inéditas para esses setores. O foco principal está posto na
juventude: na sua qualificação profissional e formação cidadã através dos valores universais
do olimpismo.

Por fim, há o eixo do Legado Urbano e Ambiental. Compreende-se essa dupla temática, aqui,
comouma unidade inseparável. O ambiente do carioca é sua cidade, e a vida nos aglomerados
urbanos é absolutamente dependente do acesso a recursos naturais sustentáveis. Também os
Jogos Olímpicos são inviáveis sem mobilidade, segurança, serviços, qualidade do ar,
transporte público etc. Se as necessidades são complementares, as obras e intervenções têm de
ser sinérgicas, articulando o evento à regeneração estrutural do Rio com vistas ao futuro.

Sem dúvida com o final das competições, os brasileiros receberão um patrimônio gigantesco
no que diz respeito a instalações e equipamentos esportivos, a questão principal é a forma
como tudo isso será administrado após os jogos. Os atletas brasileiros vão poder dispor de
centros de treinamento muito avançados, porém é necessário esperar para ver como as
políticas esportivas serão administradas após os jogos.
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CAPÍTULO III - CUSTOS X INVESTIMENTOS

3.0 - O CUSTO SOCIAL PARA O BRASIL.

O Brasil é um país deficiente em uma série de fatores, tais como educação, escolas,
segurança, medicamentos, alimentos, e até de falta d‘água em muitas regiões do país, e
mesmo assim vai sediar em uma questão de dois anos os dois maiores eventos esportivos do
planeta, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Parece claro que o país tem muitas outras prioridades ao invés de gastar dinheiro com a
construção de estádios, e com um gasto da ordem de R$ 30 bilhões, muitas melhorias
poderiam ser feitas como por exemplo:

Custo

Quantidade a ser realizada

Pessoas Atendidas

(emR$)
Hospitais

62 milhões

48 hospitais

600 pacientes/dia

Escolas

720 mil

41.666 escolas

520 alunos/escola

Penitenciárias

38 milhões

790 penitenciárias

208 vagas/penitenciária

de

segurança

máxima
Tabela II – Números comparativos de possíveis benfeitorias com dinheiro dos Jogos

Com números aproximados sobre os custos para a construção de hospitais, escola e
penitenciárias, é possível se chegar a conclusão que muito poderia ser feito com o dinheiro
disponível para os Jogos Olímpicos.
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A presidenta Dilma Rousseff lançou o plano ―Brasil Carinhoso‖, com um investimento de R$
10 bilhões até 2014. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, o
programa terá ―impacto imediato de 40% na redução da miséria (considerando os valores
repassados a todas as faixas etárias)‖ e de ―62% entre as crianças de zero a seis anos‖. Por
esses dados, realizando uma simples conta de matemática é possível imaginar que com o
dinheiro dos Jogos poder-se ia acabar com a miséria entre as crianças de zero a seis anos.

Porém como diz o artigo da revista Le MondDiplomatique Brasil ―Por definição, uma cidade
escolhida para sediar as Olimpíadas não é de antemão moderna o suficiente nem exemplar o
suficiente para merecer essa distinção. Ela precisa, paulatinamente, se transformar,
obedecendo a um planejamento e a um plano de ação que a elevará ao patamar de uma
cidade-sede olímpica mundial. O plano de ação urbana é a condição prévia a ser aceita pela
cidade, para que ela possa ter a chance de ser escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional e,
antes disso, pelo comitê olímpico nacional. Os Jogos Olímpicos são um conjunto de
competições entre as cidades, assim como entre os atletas. Eles são a ocasião de uma cidade
ser designada como a mais moderna, a de maior mobilidade urbana, a mais cara, porque ela
será a mais valorizada, num universo de referência previamente reduzido.‖

Ainda segundo a Le Mond, ―se alguns países, em especial os Estados Unidos, puderam
utilizar campi universitários como estádios olímpicos, outros, como a França, o Japão ou a
Coreia, só dispunham de espaços pericentrais, que precisavam ser remodelados de modo a
equipará-los às zonas centrais, de acordo com a doutrina olímpica. Por isso, a preparação dos
Jogos é a ocasião de transformar as respectivas cidades em vastos canteiros de obras urbanos,
que acabam se traduzindo na expulsão dos habitantes cujo nível de vida é inferior à média da
população.‖

A expulsão dos habitantes de suas casas para a construção da infraestrutura para os jogos
olímpicos é um problema que atinge a todas as cidades sede, e no Rio de Janeiro não vem
sendo de maneira diferente. Para a construção do Parque Olímpico o antigo Autódromo de
Jacarepaguá foi desativado para as construções dos Jogos, o que não causaria nenhum
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problema social, desde que ao lado do autódromo não tivesse uma comunidade chamada Vila
Autódromo.

Os moradores dessa favela, Vila Autódromo, obviamente não querem deixar as suas casas,
porém sofrem pressão do poder público para deixar a área. Este impasse ainda não está
resolvido e por enquanto os moradores permanecem em suas casas.

Para uma boa locomoção das pessoas durante os Jogos, quatro linhas expressas estão em
construção no Rio de Janeiro, a Transolímpica, a Transoeste, a Transcarioca e a Transbrasil.
Para a construção dessas linhas expressas muitas pessoas tiveram que deixar as suas casas, e
em alguns casos receberam indenização e em outros não, simplesmente foram tiradas de suas
casas e até agora não receberam nada por isso.

―A preparação das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, além dos jogos locais da Copa do Mundo
de futebol, dá lugar, como em Londres e anteriormente em Pequim e Seul, à expulsão de
milhares de habitantes das favelas da cidade, da região central aos confins da zona portuária.
E, no entanto, a anunciada urbanização das favelas, nos últimos anos, supondo sua
manutenção e melhoria, parecia estar efetivamente entre as preocupações.‖

―Esse programa enfrentou resistências, em especial de quem tem interesse em manter as
favelas fechadas para não ter o tráfico de drogas interrompido. As negociações feitas
incluíram até algumas demolições, mas raramente atacaram o hábitat, pois isso implicaria
necessariamente uma mudança.‖

Expulsão, encarecimento de moradia, falta de alternativas e pressão sobre os mais pobres, que
acabam empurrados para as periferias, tem sido algumas das marcas mais características das
Copas do Mundo e dos Jogos Olímpicos.
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No caso do Rio de Janeiro, o alerta fica para a ameaça de expulsão de moradores de áreas que
serão usadas para os Jogos de 2016 é real e o governo terá de dar uma solução.

Na história das últimas olimpíadas ocorreu o mesmo, em Seul, em 1988, a Olimpíada afetou
15% da população, que teve de buscar novos locais para morar - 48 mil edifícios foram
destruídos. Em Barcelona, em 1992, 200 famílias foram expulsas para a construção de novas
estradas.

Em Pequim, a ONU admite que 1,5 milhão de pessoas foram removidas de suas casas. A
expulsão chegou a ocorrer em plena madrugada. Moradores que se opunham foram presos.

Outra constatação é a alta nos preços de casas. Em Seul, a inflação foi de 20% nos oito meses
anteriores aos Jogos. O preço da terra subiu 27%. Em Barcelona, a alta foi de 131% nos cinco
anos antes da Olimpíada, contra mais de 50% em Sydney. Em Atlanta, 15 mil moradores
foram expulsos de suas casas em 1996 e a inflação no setor imobiliário passou de 0,4% para
8% no ano dos Jogos.Para Londres/2012, as áreas próximas aos locais dos eventos já sofrem
inflação quatro vezes maior que a média nacional.

Deslocamento Populacional por causa dos últimos jogos olímpicos
Cidade Sede

População
Residente

População
desalojada
diretamente

%

Outros Problemas Encontrados

Seul 1988

8.000.000

920.000

15%

1)Elevação de preços nas áreas
das obras.
2)Falta de transparência
processo decisório.

no

3)Forte repressão aos protestos
de moradores.
4) Mudança de
viabilizar obras.
Barcelona 1992

1.643.542

2.500

0,15%

leis

para

1)Elevação de quase 131 % nos
custos de moradia, causando o
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deslocamento de milhares de
habitantes.
2)Falta de Transparência
processo decisório.
3)Participação
limitada
grupos mais impactados.

no

dos

4)Mudança de leis para viabilizar
obras
Atlanta 1996

400.000

6.000

1,5%

1)Em torno de 25000 famílias
afetadas pela alta nos preços de
moradia.
2)Criminalização dos sem-teto.
3)Falta de transparência
processo decisório

Sidney 2000

4.000.000

ND

ND

no

1)Expulsão de famílias residentes.
2)População de baixa renda penalizada.

Atenas 2004

800.000

ND

ND

1)Centenas
de
famílias
indiretamente desalojadas.
2)Falta de transparência
processo decisório.

no

3)Participação limitada das comunidades
afetadas pelas obras.
Pequim 2008

13.000.000

1.250.000

9,6%

1)Falta de transparência
processo decisório.

no

2)Violenta repressão aos protestos de
moradores afetados.
3)Ausência
de
planos
de
realocação para 20 % dos moradores
afetados.
Tabela III – Custo social para população das ultimas cidades sede
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3.1 - ESTRATÉGIAS PARA
ESPORTIVA NO BRASIL.

DESENVOLVIMENTO

DE

UMA

CULTURA

O grande problema do Brasil no que diz respeito ao esporte é a falta de uma cultura esportiva,
em um país com 180 milhões de habitantes, somente 43,% do total de alunos matriculados em
escolas publicas no Brasil praticaatividades esportivas em quantidade de tempo minimamente
adequado. Sendo que das escolas públicas somente 12% das municipais e 52% das estaduais
possuíam instalações esportivas.

Um país como o Brasil que tem um potencial enorme no que diz respeito a talento para
diversas modalidades esportivas, falta investimento em esportes olímpicos, que poderiam dar
ao país uma série de medalhas olímpicas. Porém aqui o esporte mais praticado e difundido é o
futebol, que por excesso de talentos, gera novos craques todos os dias e os envia para o
exterior por uma questão financeira.

O futebol no Brasil representa bem o que acontece no esporte mundial, onde do excesso de
jogadores se consegue vários talentosos, e alguns excepcionais. Deveria ser assim em todos os
esportes, porém nas terras tupiniquins somente esportes como futebol, vôlei, basquete
(principalmente os coletivos) tem apoio e mídia.

Ás vezes algum talento se sobressai em esportes individuais, como é o caso de Cesar Cielo,
Arthur Zanetti, Gustavo Kurten, Gustavo Borges, Ademar Ferreira da Silva, Joaquim Cruz,
Robert Scheidt, Maurren Magi e de muitos outros.

Porém no Brasil casos como esses citados a cima são geralmente frutos de investimentos dos
clubes particulares, como o caso do Pinheiros, Minas Tênis Clube, Flamengo, Paineiras entre
uma série de muitos outros pelo Brasil a fora.
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Essa é a cultura brasileira do esporte, onde quem tem condições pratica os esportes
conhecidos como amadores, ou seja os esportes olímpicos. Quem não tem condições, para
praticar esses esportes diferentes tem que contar com alguma bolsa em algum clube ou contar
com algum programa do governo.

O Brasil poderia se espelhar no modelo americano, onde o esporte é muito difundido nas
escolas, depois nas universidades. Muitos alunos entram em universidades caríssimas somente
porque são bons esportistas e integram o time da escola que frequentam.

No caso de Cuba, a pequena ilha do Caribe desde a revolução Cubana de 1959 passou a
investir no esporte e no final da década de 60 já tinha excelentes esportistas, e com uma
população infinitamente menor que a do Brasil, faturava muito mais medalhas olímpicas.

A pratica esportivaem Cuba tem início ainda na escola, onde crianças de uma mesma
localidade competem entre si para ver quem consegue se qualificar para as disputas estaduais
(lá estado é chamado de província) e depois das finais estaduais o certame vira nacional.

O Brasil vive um momento único para o esporte. Os dois grandes eventos que o País sediará
nesta década abrem espaço para pensar o que queremos para o esporte nacional. Por essa
razão, a Atletas defende a proposição de um legado social aproveitando a magnitude dos
investimentos que serão realizados no País.

Segundo o projeto do grupo Atletas pela Cidadania é preciso desenvolver a cultura esportiva
no país, tornando o esporte acessível a todos, para que seus benefícios na saúde, na educação
e na formação de valores façam parte da realidade de milhões de brasileiros.

Para isso se tornar realidade, a organização propõe metas claras:

- Aumento do acesso e melhoria do Esporte nas escolas
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- Aumento da atividade física no país
- Consolidação de um Sistema nacional de esporte

A chave para o Brasil é o ensinamento da prática esportiva nas escolas, somente tendo grande
quantidade que se consegue qualidade. Porém o que se pode ver mesmo em escolas
particulares com muitos recursos, é que nas aulas de educação físicasó se pratica esportes
coletivos, isso tem que mudar rapidamente se o país ansiar por sepultados melhores no futuro
dos Jogos Olímpicos.
Como o Brasil é um país sem política esportiva e o apoio a maioria dos atletas só acontece
próximo aos ciclos olímpicos, o Governo Federal iniciou um programa para investir pesado
na preparação de atletas com chances de ganhar medalha nos Jogos de 2016.

Com esperança de que o Brasil ganhe 12 posições e termine as Olimpíadas do Rio de Janeiro
na décima colocação geral, o governo brasileiro vai recorrer à ajuda de oito estatais para
investimento de R$ 1 bilhão em atletas e seleções com alguma chance de conquistar uma
medalha em 2016. O Ministério do Esporte já havia separado R$ 1,5 bilhão para atletas
olímpicos até o ano dos jogos.

As medidas deste que ficou conhecido como Plano Medalha são as seguintes:

- Apoio aos atletas de alto rendimento
- O governo federal investe desde 2005 diretamente nos atletas brasileiros, por meio do
programa Bolsa-Atleta.
- O Planovisa dar uma condição ideal aos atletas, para igualar as melhores condições dos
atletas têm no mundo. Com a Bolsa Pódio será investido até R$ 15 mil mensais aos
esportistas, além de garantir o apoio financeiro aos técnicos (até 10 R$ mil mensais) e equipes
multidisciplinares (até R$ 5 mil mensais por profissional).
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- O Plano do governo também garante treinamento dos atletas no Brasil e no exterior e
participação em competições.

-Estrutura de alta qualidade e Aquisição de equipamentos
- O Plano Brasil Medalhas garante aos atletas a compra de material e equipamento esportivo
de ponta.
- Por meio de convênios entre Ministério do Esporte e confederações esportivas, as
modalidades estão se estruturando e equipando núcleos de base e centros de treinamentos
como basquete, luta olímpica, judô, tae-kwon-do, esgrima, esportes aquáticos, tênis de mesa,
atletismo, tiro com arco, golfe, ciclismo e esportes paraolímpicos.

O QUE PREVÊ O PLANO BRASIL MEDALHAS

Bolsa Pódio
Bolsa Técnico
Bolsa multidisciplinar
Equipamentos
Diárias e passagens
Centros
de
treinamento

R$ 15 mil/mês por atleta
R$ 10 mil/mês por atleta
R$ 5 mil/mês para pagamento de nutricionista, fisioterapeuta, etc.
Até R$ 20 mil por atleta para compra de equipamentos
Apoio para viagens para competição
Reforma e construção de 22 centros de treinamento olímpicos e
paraolímpicos

Tabela IV – Dados do Plano Brasil Medalhas

Este Plano demonstra bem como as coisas são feitas no Brasil, onde não se tem estrutura e na
ultima hora, porque afinal faltando menos de 3 anos para os Jogos, que para uma preparação
de ciclo olímpico é pouco tempo, o governo libera muito dinheiro com esperança de bons
resultados, porém como popularmente se diz, a esperança é a última que morre.

35

CONCLUSÃO

Ao longo dos últimos anos o Brasil vem recebendo muitas atrações mundiais, desde que
entrou na mira dos estrangeiros que perceberam um crescimento econômico e um incremento
na renda do brasileiro.

O governo federal brasileiro, querendo aparecer para o mundo resolveu receber em uma
questão de dois anos, os dois maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Nem em países desenvolvidos acontece um despautério como esse, porém o nosso governo
decidiu sem nenhuma consulta popular, receber esses eventos que são extremamente caros.
Muito dinheiro publico vai ser gasto nessa história e o problema é que até agora não há um
orçamento total do evento.

Porém como no Brasil primeiro se gasta os recursos e depois se faz a conta do quanto se
gastou, isso não é problema, uma vez que muitas pessoas vão ganhar com os Jogos no Brasil,
algumas vão faturar muito dinheiro de forma legal e outras vão faturar muito dinheiro de
forma ilegal.

Me parece obvio que o superfaturamento de obras vai ocorrer em todo o processo de
construção da infraestrutura necessária para os jogos, e o mais curioso é que o consórcio de
construtoras que venceu a licitação das obras, esteve muito presente e apresentou um grande
crescimento no governo Lula.

Mas o que se pode tirar de conclusão dos Jogos de 2016 é que uma estrutura esportiva
realmente vai ficar de legado para o país, porém o que se faz necessário é saber como essa
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estrutura será administrada em um país onde o esporte olímpico está na mão de dirigentes
amadores e na maioria das vezes corruptos.

O povo brasileiro precisa ficar atento aos gastos dos Jogos de 2016, porque afinal quem paga
a conta é sempre o contribuinte brasileiro, e se tem uma modalidade que o Brasil é campeão
mundial, é no LEVANTAMENTO DE ORÇAMENTO!
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INTRODUÇÃO
O trabalho tem como objetivo abordar os temas sustentabilidade e inovação, desta
forma o assunto escolhido possui como foco: Apresentar a mudança no conceito de
sustentabilidade para as empresas, demonstrando que é possível unir organizaçõesenatureza,
de modo que possam evoluir conjuntamente, de forma que está mudança acarretará
positivamente na imagem do empreendimento.
Com o crescimento acelerado da Era Industrial e Pós-Industrial, o mundo atravessa um
período de rápidas transformações, no qual se manifestam crises sistêmicas de governanças,
que envolvem aspectos ambientais, sociais, econômicos. E há tambémuma crise de valores,
dadas pela sensação de parcela de influencia da sociedade.
Apesar de existir um mal-estar social, se abrem oportunidades criativas graças aos
avanços das tecnologias, que permitem um volume de compartilhamentos de informações,
conhecimentos e experiências práticas em tempo real. A disseminação dessas ferramentas
virtuais, a exemplo das redes sociais, está levando à formação de grandes grupos organizados
ao redor do mundo que discutem e buscam soluções práticas como alternativas aos efeitos
provocados pelo processo da Globalização.
Os problemas ambientais tornaram-se referências diárias a partir dos anos 70, as
calamidades ambientais começaram a dominar as notícias, a exemplo destas temos: O
"buraco" na camada de ozônio, as montanhas de lixo, os alimentos perigosos, os derrames de
petróleo ou as chuvas ácidas.
―Assim, o Brasil e outros países se deparam com o seguinte desafio: Como equilibrar a
necessária dinâmica econômica com a sustentabilidade ambiental e o equilíbrio social, no
contexto de uma gestão aberta e democrática?O que traz consigo problemas como ofoco no
consumo como um fim em si, e não como meio para promoção do bem-estar coletivo, o que
gera sérios efeitos colaterais ao meio ambiente; o acelerado processo de urbanização e o
consequente crescimento da demanda por serviços básicos, além da necessidade de ações
rápidas da gestão pública, em parceria com a sociedade civil. E então entram as empresas, que
devem cumprir seus objetivos evitando ao máximo danificar a natureza.
Das 100 maiores economias do mundo, 51 são empresas, cujos faturamentos deixam
para trás PIBs de cerca de 90 países. As 200 maiores corporações controlam mais de um
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quarto da atividade econômica global. Ou seja, elas estão em todo lugar, presentes de muitas
formas em nosso cotidiano. São responsáveis, também, diretamente, pelo bem-estar de
centenas de milhares de pessoas (seus funcionários) e da sociedade como um todo, por isso, se
não tiverem uma percepção clara do que é responsabilidade corporativa e princípios de
sustentabilidade, o planeta pode ficar em uma situação ainda pior do que se encontra hoje.
Felizmente, elas estão se mexendo. Na verdade, estão em muitos casos se adiantando a
novas normas e regulamentações para a proteção do ambiente, enquanto governos ainda
―lutam‖ nos fóruns internacionais, sem uma concordância positiva sobre objetivos para
combater a mudança do clima e o aquecimento global.
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CAPÍTULO I- VERDE PERTO
Neste capítulo será abordado o conceito de sustentabilidade, demonstrando a sua
importância e sua necessidade dentro do cenário mercadológico, para uma melhora na
qualidade de ―vida‖ da empresa e da sociedade, de forma que ser sustentável é fazer uso dos
recursos, reaproveitá-los,de modo que não agridam a natureza, ou fazer parte de ações
solidárias,evidenciando que ser sustentável tornou-se uma necessidade, a partir deste, teremos
uma explicação sobre o que é sustentabilidade, o que é uma empresa sustentável, e qual é a
sua importância tanto para a empresa, quanto para seus consumidores.

1.0- O QUE É SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL?
―A sustentabilidade ecológica estimula as empresas a realizarem ações
como a instalação de filtros contra a poluição, estações de tratamento
de esgoto, postos de reciclagem e a reutilização de materiais, que
respectivamente amenizam o descarte de gases do efeito estufa na
atmosfera, evitam a poluição dos rios e promovem a sustentabilidade,
melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram ao redor das
fábricas‖.
(http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudessustentaveis/importancia-sustentabilidade-ecologica/)
O termo sustentabilidade é utilizado para definir ações e atividades humanas que visam
suprir as necessidades atuais do ser humano, sem comprometer a geração presente e futura, de
forma que abrange vários níveis organizacionais.
A grande proposta da sustentabilidade é justamente configurar a civilização e as
atividades humanas de modo que o homem/sociedade possa preencher suas necessidades e
expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e
os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-eficiência na manutenção
indefinida desses ideais.
A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles
se mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o
desenvolvimento sustentável e adquirir uma melhora na qualidade de vida.
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Segundo o Instituto Ethos: ―Sustentabilidade empresarial consiste em assegurar o sucesso
do negócio no longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e
social da comunidade, com um meio ambiente saudável e uma sociedade estável‖.
Algumas ações que podemos relacionar a um mundo sustentável são:


Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo
o replantio sempre que necessário;



Construção civil sustentável;



Preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica;



Produção e consumo de alimentos orgânicos;



Exploração dos recursos minerais de forma controlada, racionalizada e com
planejamento;



Uso de fontes de energia limpas e renováveis para diminuir o consumo de
combustíveis fósseis.



Criação de atitudes pessoais e empresariais, voltadas para a reciclagem de resíduos
sólidos, diminuir desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com
baixo consumo de energia.



Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o
desperdício. Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos.
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1.1

- O QUE SÃO EMPRESAS SUSTENTÁVEIS?
Se tornar empresa verde (sustentável) hoje em dia é o objetivo da maioria das

empresas ou corporações. Ser uma empresa verde significa estar conectada diretamente com a
sustentabilidade, algo de muita importância,já que se refere aos problemas ecológicos que
estamos enfrentando e que tem ligação com as tentativas de salvar o planeta.
Para que o conceito de Empresa Verde seja dado como meta para a empresa é
necessário que haja novas ideias no planejamento, político, muitos estudos no processo
produtivo com relação aos negócios. Criando políticas ambientais que visam à
sustentabilidade do meio ambiente, promovendo treinamento aos empregados em relação ao
conceito empresa verde. Deve-se tomar cuidado com fornecedores e produtores que tenham
relações com a empresa, pois podem não ter a mesma preocupação com práticas de
sustentabilidade adotadas pela empresa.
Muitas empresas,independente de seu tamanho, que adquiriram este conceito
apresentam desempenho financeiro mais lucrativo, do que aquelas que não se preocupam com
o meio ambiente. Qualquer custo relacionado com as mudanças a serem feitas na empresa,
serão investimentos para o futuro, gerando aumento na lucratividade.
Sustentabilidade empresarial não significa apenas separar o lixo e usar xícaras pessoais
ao invés de copos plásticos. É claro que são ações válidas, de início e resultado imediatos,
mas não são as únicas. Ser sustentável envolve não só a questão ambiental, mas também a
econômica e a social. De nada adianta ter práticas empresariais ecologicamente corretas se os
funcionários são explorados, por exemplo. Para ser uma empresa sustentável, os três pilares
devem estar em equilíbrio.
No Brasil, as empresas estão cada vez mais cientes da importância desta prática. Uma
pesquisa realizada pelo Instituto Ilos revelou que seis em cada dez empresas brasileiras
entendem que as mudanças climáticas já produzem impacto diário em suas cadeias
produtivas. Além disso, praticamente metade das organizações nacionais possui políticas
especificamente voltadas para o setor de sustentabilidade.
É um cenário relativamente novo, dos últimos dez ou quinze anos, que se fortalece
cada vez mais. Portanto, a tendência é que as gerações mais novas levem esta questão mais a
sério do que as anteriores, já que nasceram em um mundo que prega o desenvolvimento
sustentável.
Por ser uma realidade presente em quase 50% das empresas nacionais, como revelou a
pesquisa, as organizações que ainda não têm nenhuma política voltada para a sustentabilidade
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deveriam começar a considerá-las. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário um
alto orçamento. Casos em que o reaproveitamento da matéria-prima desperdiçada na produção
diminuiu o custo de produção da empresa. Além disso, incentivos pequenos aos funcionários,
como a participação em ONGs, pode ter um efeito muito interessante.

1.2

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SER UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL?
Hoje não há mais tempo de zelar apenas pelo bottomline nos balanços trimestrais, estes

números terão obrigatoriamente que implicar muitos fatores novos ou mesmo revolucionários
no dia a dia dos negócios.
É este o quadro examinado pelo jornalista, administrador, consultor e conferencista
Ricardo Voltolini, em seu livro ―Conversando com líderes sustentáveis‖, entrevista líderes de
empresas brasileiras ou de suas subsidiárias no país para ver como eles estão pensando a
complicada equação desenvolvimento/sustentabilidade. E começa pela definição do perfil
destes líderes elaborada em 2004, peloPacto Global, iniciativa desenvolvida pela ONU,
desde 1999, para mobilizar a comunidade empresarial internacional. Eles devem ter a
coragem necessária para transpor obstáculos à mudança, a capacidade de produzir
transformação efetiva na cultura de uma empresa, o mérito de entender o propósito moral e
filosófico desta transformação e, ainda, de exercer a solidariedade, a tolerância e a
transparência. Bons gestores são importantes para qualquer empresa e mercado, lembra o
autor. Gestores à altura destes desafios são "outros quinhentos".
Sustentabilidade está na moda e deixa bem na foto quem a pronuncia, desde a última
década, asustentabilidade faz parte da agenda das principaisempresas brasileiras públicas e
privadas.
Os gestores do País já entendem que a adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente
responsáveis são cruciais não apenas para melhorar a imagem de suas empresas, como
também para aumentar a competitividade e rentabilidade dos negócios.
Não é à toa que seis em cada dez empresasnacionais sentem que as mudanças climáticas
já produzem impacto diário em sua cadeia produtiva. Os dados são de estudo sobre o tema
conduzido pelo Instituto Ilos, especializado em logística empresarial. Ainda segundo esse
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levantamento, quase metade dasempresas brasileiras já possui políticas específicas para o
setor de sustentabilidade.
As empresas acreditam que dois em cada três clientes já exigem soluções mais verdes
para os serviços que contratam ou produtos que consomem.E o mercado para o setor no País
ainda tem muito para crescer. Segundo pesquisa realizada pela revista NationalGeographic em
2010, que investigou hábitos de 17 mil consumidores em 17 países, o Brasil ocupa a segunda
posição no ranking de consumo sustentável. Atrás apenas da Índia, o País apresenta bons
índices no uso de materiais renováveis em suas construções e no emprego extensivo de
biocombustíveis.
Sejam públicas ou privadas, grandes empresas brasileiras já encabeçam ações
desustentabilidade com reconhecimento internacional, por meio de certificações específicas.
Reciclar o lixo, reduzir desperdício, economizar água e energia elétrica. São pequenas
ações que, inseridas no ambiente de uma micro ou pequena empresa, podem significar muito,
especialmente quando a empresa passa a ser reconhecida pela sua preocupação ambiental e
faz da sustentabilidade um elemento de competitividade. ―O uso racional dos recursos reduz
os custos e, consequentemente, aumenta a lucratividade‖, afirma Dorli Martins, consultora do
Sebrae-SP.
É o caso da empresa Feitiços Aromáticos, sediada na zona leste em São Paulo, eleita a
segunda empresa de cosméticos mais sustentável pelo ranking As 100 empresas mais
sustentáveis segundo a mídia de 2012. A empresa aparece na classificação à frente de grandes
marcas nacionais e internacionais.
Raquel Cruz, proprietária, conta que realiza ações simples: ―fizemos uma parceria com
uma cooperativa de coleta seletiva para que recolhesse nossos resíduos recicláveis e
convidamos a comunidade ao redor para reciclarem também o lixo doméstico. No escritório,
todos os funcionários do setor administrativo têm suas próprias garrafas de água, evitando o
desperdício de copos de plástico. Além disso, todos os documentos que são picados, quando
não são reciclados, se transformam em preenchimento de caixas para proteger os produtos
durante o transporte‖.
A empresa mudou de endereço e, ao reformar o prédio, projetou novas janelas para
permitir maior luminosidade no espaço e pintou todas as paredes e o teto de branco para
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ajudar na claridade. Além disso, foram instaladas torneiras com temporizador e sanitários com
descarga dupla. A economia de energia elétrica e água foram consideráveis no custo fixo da
empresa.
―Temos reuniões frequentes com os colaboradores para sensibilizá-los quanto ao
desperdício e as pequenas mudanças que nós, como pessoas, podemos fazer não só no
ambiente de trabalho, mas também em nossas casas‖, comenta Raquel, que ainda reforça:
―são pequenas ações a custo zero que trazem um retorno muito positivo para a nossa marca‖.
Uma empresa sustentável é mais competitiva em seu mercado porque é capaz de
aumentar as suas margens de lucro ou reduzir o preço de venda, já que seus custos fixos são
menores. Além disso, contam com um diferencial em um momento em que os consumidores
estão cada vez mais conscientes e preocupados em diminuir seu impacto no meio ambiente.
A Natu‘sfran, empresa que produz buchas vegetais na cidade de Franca, enxergou um
novo nicho de mercado a partir da sobra de resíduos, que sempre foi muito alta em seu
processo produtivo. Rosangela de Andrade, sócia da empresa ao lado do marido, conta que
desde o começo do empreendimento havia uma preocupação grande com essas sobras.
―Começamos a pesquisar soluções para os resíduos e desenvolvemos o xaxim de bucha, que
estamos chamando de ‗Buxaxim‘‖, conta a empreendedora, que antes utilizava as sobras
como cobertura para o solo na plantação de bucha vegetal. ―Nosso desperdício sempre foi
mínimo. A diferença agora é que descobrimos uma forma de transformar o resíduo em um
novo produto‖.
Sendo fornecedora de uma grande rede de supermercados, que comercializa suas
buchas como marca própria em 22 estados brasileiros, a Natu‘sfran percebeu que, em breve, a
sustentabilidade vai deixar de ser um adicional para as empresas. ―Temos que nos adequar
porque o que hoje é um diferencial competitivo para a empresa, num futuro próximo será o
padrão exigido pelo mercado‖, avalia a empresária.
No próximo capítulo, serão apresentadas as mudanças em relação ao conceito de
―sustentabilidade‖ nas empresas, serão apresentadas cinco dicas para tornar sua empresa
sustentável e as principais medidas sustentáveis que são utilizadas pelas empresas.
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CAPÍTULO IISEJA SUSTENTÁVEL
Neste capítulo serão abordadas as principais mudanças ocorridas no conceito de
sustentabilidades nas empresas, de forma que serãoapresentadas cinco dicas para tornar sua
empresa sustentável e as principais medidas adotadas pelas empresas sustentáveis na tentativa
de colaborar com o meio ambiente, com seus clientes e a própria imagem da organização.

2.0- MUDANÇAS NO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE PARA AS
EMPRESAS?
Empresas são organismos vivos, que precisam crescer, evoluir e explorar seu potencial
para cumprir sua missão. Ao longo do tempo as empresas enfrentam os mais diversos
desafios, seja simplesmente para sobreviver ou para crescer e ocupar seu lugar no mercado.
De acordo com Rosangela Bacima, consultora da Associação ECR Brasil e sóciadiretora da RB (Responsible Business: Consultoria em Gestão Sustentável), na administração,
as práticas de sustentabilidade são muito comuns hoje em dia, com o considerável aumento da
parcela da população que se preocupa com o meio ambiente. O aumento dessa preocupação
traz à tona um novo grupo de consumidores em potencial, e é este grupo que as empresas
visam atingir. Porém, por ser um tema altamente amplo e muito falado, o conceito e a ideia de
sustentabilidade vêm atingindo todos os tipos de públicos e mudando conceitos, o que é
positivo se pararmos para analisar as estatísticas da quantidade de pessoas que se importavam
há 30 anos e as que se importam agora.
O primeiro grande desafio para uma microempresa é tornar-se um empreendimento
formal, com todos os documentos e licenças necessários para sua operação. Em seguida vem
sua capacidade de atender seus clientes e se colocar no mercado de maneira competitiva. Isso
exige criatividade, inovação, capacidade empreendedora e uma equipe motivada.
Mas o século 21 trouxe um novo desafio e uma nova vantagem competitiva para as
empresas, a sustentabilidade, uma palavra grande, de muitos significados, mas que não deve
meter medo em ninguém.
A primeira vez que se ouviu falar em sustentabilidade foi em 1986, quando a
Organização das Nações Unidas (ONU) fez uma encomenda a um grupo de cientistas e
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especialistas, liderados pela médica GroBrundtland, que havia sido primeira ministra da
Noruega.
O objetivo era entender como as atividades humanas estavam impactando a vida na
Terra. Esse estudo resultou em um livro chamado ―Nosso Futuro Comum‖ onde, pela
primeira vez, tivemos uma definição bastante aceita do que seja a sustentabilidade: ―É preciso
que a economia humana seja capaz de suprir as necessidades das gerações presentes, sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades‖
(GroBrundtland).
Foi a primeira vez que um estudo patrocinado pela ONU concluiu que os recursos
naturais do planeta Terra são limitados e devem ser explorados tendo em vista a existência de
gerações futuras e não apenas a satisfação de necessidades do presente. A partir desse
conceito, JonhElkington, um empresário norte-americano, fundador de uma ONG chamada
Sustainability, criou uma nova maneira de se entender a sustentabilidade nos negócios: ―É
preciso que os negócios sejam feitos levando-se em conta o equilíbrio entre os fatores
ambientais, sociais e econômicos e os resultados das empresas precisam refletir esse
equilíbrio‖.
A esse novo conceito de sustentabilidade empresarial foi dado o nome de ―Triple
BottomLine‖, que é representado em português pelo tripé da sustentabilidade, onde o
ambiental, o social e o econômico devem estar em equilíbrio no resultado das empresas.
Os conceitos de sustentabilidade são muito interessantes, mas desafio das empresas é
saber como incorporá-los ao dia a dia dos negócios. Durante muito tempo se acreditou que
―sustentabilidade custa caro‖, ou que ―sustentabilidade é para grandes empresas‖. Mas essas
são ideias ultrapassadas e devem ser abandonadas o mais rápido possível, sob o risco das
microempresas perderem competitividade frente a concorrentes que venham preparados para
atender às demandas dos mercados por uma produção mais limpa e socialmente justa. Há
diversos ganhos em trabalhar dentro de princípios de sustentabilidade, basta compreender
onde esses conceitos se encaixam dentro do seu negócio. Pode haver ganhos na economia de
matérias-primas, de energia, nos processos de produção ou no descarte adequado de resíduos,
esses seriam ganhos ambientais diretos.
Em questões sociais os ganhos podem estar na relação ética com seus consumidores e
fornecedores, em participar de forma cidadã nas comunidades que são impactadas por seu
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negócio, seja a sua rua, bairro ou cidade, em utilizar sua publicidade não apenas para vender
seus produtos e serviços, mas também para reforçar boas práticas e cidadania. No aspecto
econômico, compreender que sua empresa não é apenas uma máquina de ganhar dinheiro,
mas também uma organização que é parte da qualidade de vida de seus gestores, das famílias
envolvidas e das comunidades as quais atende.
JonhElkington, aquele que criou o conceito de equilíbrio ambiental, social e
econômico para a sustentabilidade, também formulou um pensamento muito interessante
sobre o objetivo das empresas: ―O lucro não deve ser o principal objetivo de uma empresa. O
lucro é apenas uma parte essencial para que a empresa busque sempre cumprir a sua missão.
Essa missão deve ser o objetivo principal da empresa‖.
Segundo o InstitutoIlheos, as empresas acreditam que dois em cada três clientes
exigem soluções sustentáveis para os produtos e serviços que adquirem. Em alguns anos, esse
cenário ficará ainda mais evidente, de forma que a empresa que não oferecer soluções verdes,
provavelmente não conseguirá manter-se no mercado e poderá passar a ser rejeitada pelos
clientes.
O marketing verde tornou possível a expansão de uma nova ideologia voltada para a
preservação do planeta e isso, por sua vez tornou-se uma importante arma publicitária, por
exemplo, empresas divulgando novas ações, como a adoção de materiais recicláveis em seus
produtos, coletas de lixo, plantio de árvores, entre outras.

2.1 – CINCO DICAS PARA TORNAR-SE SUSTENTÁVEL
Reduzir o consumo, inovar e compartilhar ideias. Um empreendedor pode tornar a
sua pequena empresa sustentável com a adoção de algumas práticas. Para Dorli Terezinha
Martins, consultora do Sebrae-SP, um desperdício que a maioria das empresa tem em comum
é o de energia. ―Pintar as paredes de branco melhora a iluminação e abrir algumas janelas
pode diminuir o consumo de ar condicionado‖, explica.
A ecoeficiência é um modelo de gestão que tem como foco a redução de recursos
naturais e materiais. ―A grande vantagem para o pequeno empresário é redução do impacto e
uma

economia

no

bolso‖,

afirma

Claudio

Tieghi,

presidente

da

Associação Franquia Sustentável (Afras). Para ele, a economia vai além do dinheiro, a
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redução de consumo é uma iniciativa sustentável. Com a ajuda de Tieghi, Dorli e José
Eduardo Amato Balian, professor do curso de Administração da ESPM, Exame.com listou as
principais recomendações paraempreendedores.
Afinal, sustentabilidade é um objetivo para qualquer tipo de empresa e está no centro
do negócio. Não precisa deixar para depois ou esperar que outras prioridades estejam
resolvidas para então pensar a respeito. O momento certo para implantar é agora. Os
benefícios serão reais e crescentes.
Tudo isso, porém, é uma questão de decisão, é começar para ver. Aí vem o primeiro
impasse: Como começar?
Antes das cinco dicas, sua empresa deve:


Perguntar: Como minha empresa / negócio impacta o ambiente e o social? Da mesma
forma que pergunta como melhorar os resultados e lucros;



Desenvolver um ―plano de ataque‖ a estes impactos, de acordo com as características,
história, momento atual, objetivos e desafios futuros da empresa;



Definir o caminho a seguir, lembrando que ele é um processo que irá gerar resultados
menores a princípio, mas sempre crescentes;



Fugir de ações pulverizadas e pontuais, optando por iniciativas coordenadas e
consistentes, mesmo que sejam poucas ou de pequeno porte;



Estabelecer indicadores de acompanhamento e mensuração de resultados, que
demonstrem com clareza custos, benefícios e impactos das iniciativas no negócio;



Buscar consistência e coerência de ações, assim como manutenção ao longo do
tempo.Mesmo correndo o risco da obviedade, é preciso afirmar a importância da
liderança na efetividade da estratégia de sustentabilidade das empresas. Se quem
decide não tiver esta visão ou não estiver convencido do valor para o negócio, tudo
isso não irá passar de ideologia ou de idéias acadêmicas de pouca utilidade prática.
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Dicas:
1) Faça uma revisão
A manutenção das máquinas precisa ser feita regularmente e a parte elétrica da
empresa não deve ser negligenciada. ―Algumas ligações são completamente inadequadas e,
além de ser um desperdício de energia, corre-se o risco de provocar um acidente‖, afirma
Dorli.
Para Tieghi, há casos em que o empresário vai precisar investir a médio e longo prazo.
―Trocar lâmpadas tradicionais por led, substituir o refrigerador antigo ou trocar o ar
condicionado por um que modula de acordo com o consumo de energia‖, exemplifica.
2) Identifique alternativas
Energia limpa, separar o lixo e reutilizar embalagens são algumas questões que entram
no tema da sustentabilidade. Mas, para Balian, é preciso uma pesquisa básica antes que o
empresário comece a adotar medidas em seu negócio.
Para Tieghi, o que tem que ser trabalhado é o entendimento sobre o custo, pois não
adianta começar a investir em produtos mais baratos, mas que não se sabe se é
ecologicamente correto. ―O empresário pode obter receitas de produtos caseiros, por exemplo,
e assim reduzir o consumo de produtos industrializados‖, explica.
3) Busque parcerias locais
Separar produtos para reciclagem é um esforço que a maioria dos pequenos
empresários faz. Entretanto, é exatamente essa prática que o desmotiva, pois a coleta acaba
misturando tudo que ele separou. Dorli explica que existem ecopontos na capital paulista, por
exemplo, e que é possível se aliar a pequenas cooperativas.
Para Tieghi, entregar os produtos recicláveis para um coletor da região já é um
direcionamento melhor dos resíduos que a empresa produz. ―Às vezes, o pequeno empresário
acha que poucas iniciativas não fazem sentido, mas não é verdade‖, explica.
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4) Envolva todas
A tendência do consumidor é reconhecer as atitudes de um empresário que está
contribuindo com a sustentabilidade do planeta. ―Se bem divulgado, o cliente valoriza‖,
afirma Balian.
Além disso, Tieghi ressalta a importância do empresário envolver os funcionários.
―Um elemento importante na sustentabilidade é a oportunidade de relacionamento, educação e
engajamento‖, explica.
5) Controle os gastos
Copos plásticos, papéis e produtos de limpeza são alguns produtos que fazem parte da
rotina da maioria das pequenas empresas. Para Tieghi, o controle é o melhor aliado para a
economia. Uma planilha com registros sendo atualizados mensalmente já auxilia o
empresário.

2.2

–

PRINCIPAIS

MEDIDAS

SUSTENTÁVEIS

APLICADAS

PELAS

EMPRESAS
Grandes empresas que atual no Brasil, além de organismos de governo, trabalham
para fortalecer a sustentabilidade em sua ―Cadeia de Valor‖. Isso significa que já cobram
de seus fornecedores as melhores práticas em gestão ambiental e social, além de exigir
certidões negativas de dívidas tributárias e trabalhistas. Algumas já estão exigindo, para
fazer negócios, inclusive certificações ambientais e sociais, como normas de qualidade
ambiental e certificados de origem de matérias-primas e recursos naturais. Há, ainda,
aquelas que exigem comprovação de destinação adequada de resíduos.
Uma das coisas importantes em sustentabilidade empresarial é entender o que as
empresas fazem, como elas fazem, com que recursos fazem e que tipo de resíduos geram
ao colocar seus produtos no mercado. A isso se dá o nome de Ciclo de Vida do Produto,
um processo de análise da produção que leva em conta o tipo de matéria-prima, que
energia é utilizada, como os produtos são fabricados e consumidos. A partir dessa análise
as empresas podem fazer uma abordagem criativa de seus processos e buscar melhorias
de desempenho nas diversas fases de produção:
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Água: A redução no volume de água utilizada para a produção é sempre
desejável, já que esse é um insumo valioso, além disso é importante reutilizar a
água e tratar seu efluentes de forma a não contaminar rios, lagos ou qualquer
outro ambiente natural.



Certificações: Produzir dentro de critérios de qualidade que sejam apoiados por
certificações, que podem ser de origem dos recursos naturais, da excelência dos
processos ou de organizações sociais beneficiadas.



CO²:Realizar um inventário de emissões de gases causadores das Mudanças
Climáticas, principalmente CO², e realizar ajustes em seus processos para reduzir
a emissão desses gases, que são produzidos principalmente pela queima de
combustíveis fósseis e pela queimada de áreas de florestas nativas e em
queimadas agrícolas para a ―limpeza‖ do campo.



Embalagens: Quase sempre é possível reduzir o uso de embalagens, seja na
escolha de materiais, que podem ser reciclados ou recicláveis, como utilizando-se
menos materiais em sua confecção;



Energia: É importante saber qual é o tipo de energia utilizado em sua empresa e
buscar não apenas uma redução, mas se possível escolher uma energia renovável;



Logística: Buscar a otimização dos espaços nos veículos de carga, seja para o
transporte de sua matéria-prima, como para a distribuição de seus produtos, de
forma a reduzir o número de viagens e o combustível gasto. Dê preferência a
biocombustíveis nos veículos utilizados por sua empresa.



Logística Reversa: É a necessidade de trazer de volta à produção materiais que
são descartados, especialmente aqueles que são descartados após seu uso pelos
consumidores. É um dos pontos mais complexos da gestão de resíduos. De acordo
Patricia G., ―a logística reversa é um processo de planejamento, implementação e
controle do fluxo dos resíduos de pós-consumo e pós-venda e seu fluxo de
informação do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de
recuperar valor ou realizar um descarte adequado. Desta forma, contribuindo para
a consolidação do conceito de sustentabilidade no ambiente empresarial, apoiada
nos conceitos de desenvolvimento ambiental, social e econômico.‖



Política Nacional de Resíduos Sólidos: A PNRS foi aprovada pelo presidente
Lula da Silva após 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. É uma política
de gestão de resíduos que vale em todo o território nacional e tem como centro a
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responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores, sociedade civil e
governo na coleta e destinação adequada dos resíduos em todo o país.


Resíduos – Esse é um tema crítico, gerar resíduos, ou lixo como normalmente
chamamos, é um dos grandes problemas para a sustentabilidade. O melhor é
sempre aplicar os 4Rs: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reeducar.



Reduzir: Produzir menos resíduos, ou seja, durante o processo extração de
matérias-primas ou de elaboração dos produtos, mas também no pós-consumo, ou
seja, depois que os consumidores utilizam seus produtos; teste



Reutilizar: É dar novo uso a materiais que seriam normalmente descartados. O
principal benefício é não precisar extrair mais desses materiais da natureza, além
da economia que isso proporciona.



Reciclar: A reciclagem, além de proporcionar uma grande economia de matériasprimas, promove uma importante cadeia de valor que inclui cooperativas de
catadores, poder público e empresas.



Reeducar: Nossa sociedade desenvolveu uma relação pouco responsável em
relação aos resíduos. Na maioria das vezes eles são descartados em sacos que são
recolhidos nas ruas e ―desaparecem‖. É preciso mudar essa cultura, implantar a
separação dos resíduos por classe, tipo e materiais, de forma a permitir o sucesso
da reciclagem e do reuso.



Lixão: Depósitos de lixo a céu aberto, sem nenhum controle de poluentes, que
contaminam o solo e a água. Grande parte das cidades brasileiras ainda mantém
esse tipo de depósito, mas eles devem estar extintos até 2014 segundo norma da
Política Nacional de Resíduos Sólidos.



Aterro Sanitário: Depósitos controlados de resíduos, que evitam a contaminação
do solo e do lençol freático, além de garantir a qualidade de vida das comunidades
próximas. Alguns conseguem, inclusive, gerar energia através da queima
controlada do gás metano que os resíduos orgânicos geram em sua decomposição.



Desenvolver produtos economicamente mais viáveis, gerando com isto um menor
consumo de matérias primas.



No desenvolvimento de produto, buscar por redução na manufatura, utilizando
práticas mais eficientes.
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Desenvolver produtos que serão fabricados com boa parte de matéria prima reciclada e
após seu ciclo de utilização poderá retornar novamente como matéria prima, a partir
da reciclagem.



No projeto de moldes utilizarpráticas que permitem reduzir materiais na construção,
especificando melhores formas de evitar retrabalhos, aumentando a capacidade
produtiva do mesmo.



A documentação gerada em todo o processo de desenvolvimento de produto e projeto
pode ser 95% digital, sendo somente 5% impresso e neste processo utilizar quase que
a totalidade de papel reciclado.



Todo o processo de emissão de Notas Fiscais pode ser eletrônico, não gerando
consumo de papel.



Utilizar de lâmpadas de LED para iluminação



Incentivar funcionários a utilizar canelas de vidro, ao invés de copos plásticos.
No próximo capítulo, serão apresentadas as características do ―novo consumidor‖, o

que é o Conselho Empresaria Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, exemplos
de organizações sustentáveis, e a lista global das cem maiores empresas consideradas
sustentáveis.
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CAPÍTULO III - FUTURO DO PLANETA
Neste capítulo serão abordadasas ideias do novo consumidor consciente, explicando sua
mudança na concepção de sustentabilidade, serão apresentados exemplos de organizações
sustentáveis, uma breve explicação sobre o que é o Conselho Empresaria Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável e o ranking global das cem empresas consideradas mais
sustentáveis.

3.0 – QUEM É O CONSUMIDOR CONSCIENTE?
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente ―O consumidor consciente é aquele que
leva em conta, ao escolher os produtos na compra, o meio ambiente, a saúde humana e
animal, as relações justas de trabalho, além de questões como preço e marca.
O consumidor consciente sabe que pode ser um agente transformador da sociedade por
meio do seu ato de consumo. Sabe que os atos de consumo têm impactos e que, mesmo um
único indivíduo, ao longo de sua vida, produzirá um impacto significativo na sociedade e no
meio ambiente.
Por meio de cada ato de consumo, o consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua
satisfação pessoal e a sustentabilidade, maximizando as conseqüências positivas e
minimizando as negativas de suas escolhas de consumo, não só para si mesmo, mas também
para as relações sociais, a economia e a natureza.
O consumidor consciente também procura disseminar o conceito e a prática do consumo
consciente, fazendo com que pequenos gestos realizados por um número muito grande de
pessoas promovam grandes transformações.
Além disso, o consumidor consciente valoriza as iniciativas de responsabilidade
socioambiental das empresas, dando preferência às companhias que mais se empenham na
construção da sustentabilidade por meio de suas práticas cotidianas, ajudando a tirar do
mercado as empresas que agemde forma errada e apoiando aquelas que contribuem com o
desenvolvimento sustentável.
O consumo consciente pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de gestos simples que
levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos ou serviços, ou pela
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escolha das empresas da qual comprar, em função de seu compromisso com o
desenvolvimento sócio-ambiental.
Assim, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para
garantir a sustentabilidade da vida no planeta.‖

3.1 - O QUE É O CEBDS (CONSELHO EMPRESARIA BRASILEIRO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL)?
O CEBDS é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 1997 para
promover o desenvolvimento sustentável entre as empresas que atuam no Brasil.Reunindo os
maiores grupos empresariais do País, o CEBDS é o representante no Brasil da rede do World
Business Council for SustainableDevelopment (WBCSD), que conta com quase 60 conselhos
nacionais em mais de 30 países para disseminar uma nova maneira de fazer negócios ao redor
do mundo.
Primeira instituição no Brasil a falar em sustentabilidade dentro do conceito do Triple
BottonLine, que norteia a atuação das empresas a partir de três pilares: o econômico, o social
e o ambiental, o CEBDS é hoje uma referência na vanguarda da sustentabilidade tanto para as
empresas quanto para os parceiros e governos. É reconhecido como o principal o
representante do setor empresarial na liderança de um revolucionário processo de mudança:
transformar o modelo econômico tradicional em um novo paradigma.
O CEBDS tem hoje 77 grandes grupos empresariais, que respondem por cerca de 40%
do PIB nacional e atuam nas mais variadas atividades - capital financeiro, energia, transporte,
siderurgia, metalurgia, construção civil, bens de consumo em geral e prestação de serviços.
Esses grupos, ao lado de sua cadeia produtiva, geram milhões de empregos e significativa
parcela da renda nacional para os investimentos públicos.
As empresas associadas têm desempenhado papel fundamental para disseminar o conceito
de desenvolvimento sustentável no país. São elas:


ABRALATAS



AES Brasil



Águas do Brasil
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Alcoa Alumínio S.A.



Allianz Seguros



Amanco do Brasil S.A.



AmBev - Companhia Brasileira de Bebidas



Amil Gerações



AngloAmerican



Arcelor Mittal Brasil



Brasil Kirin



British Petroleum



Brasil Foods



Banco do Brasil S.A.



BASF S.A.



Bayer S.A.



BNDES



Bradesco S.A.



Braskem



Caixa Econômica Federal



Capemisa



CCR



Chevron



Coca-Cola Indústrias Ltda.



Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG



Companhia Paranaense de Energia – COPEL



CPFL Energia



DNV - DetNorskeVeritas
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Dow Brasil



EBX



Ecofrotas



edp - Energias do Brasil



Ecopart Assessoria



Eletrobras



Eletrobras Termonuclear S.A. – Eletronuclear



Ernst & Young Terco



Furnas Centrais Elétricas S.A.



GE



Gerdau Açominas S.A.



Goodyear



Grupo Abril



Grupo Santander Brasil



HSBC Bank Brasil S.A.



Ipiranga Produtos de Petróleo S.A



Instituto Solví



Itaú



Lafarge



Lorentzen Empreendimentos S.A.



Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre



Masisa



Michelin - Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda.



Monsanto



Natura Cosméticos S.A.
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Nestlé Brasil Ltda.



Pepsico



Organizações Globo



Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS



Pirelli Pneus



Philips



Raízen Energia S. A.



Renova Energia



Schneider Eletric



Sebrae MG



Shell Brasil S.A.



Siemens



Solvay do Brasil Ltda.



Souza Cruz S.A.



Syngenta Seeds Ltda.



Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico



TIM



Unilever



Unimed



Telefônica / Vivo



Vale



S.A. Indústrias Votorantim - (Grupo Votarantim)



WAL-MART BRASIL
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3.2- EXEMPLOS DE EMPRESAS SUSTENTÁVEIS
1. Petrobras
Integrante do Dow Jones Sustainability Index, índice de sustentabilidade utilizado
como parâmetro para análise dos investidores social e ambientalmente responsáveis, a
empresa brasileira foi escolhida pela European Foundation for Management Development
para promover um projeto-piloto para capacitar executivos com foco na responsabilidade
social.
A Petrobras elaborou um documento, batizado de Diretrizes da Sustentabilidade, que
congrega e prioriza as ações da companhia nesse segmento. As principais ações se dão na área
de proteção da biodiversidade, ecoeficiência das atividades e operações, controle de
contingências e interface social, econômica e cultural das atividades de exploração e produção
de óleo e gás na Amazônia.
Paralelamente, a empresa desenvolve diversos projetos de inserção social, como a
Rede de Reciclagem de Resíduos, que beneficiou diretamente cercade 7,2 mil catadores de
materiais recicláveis em cinco anos, por meio de 26 projetos desenvolvidos em nove estados.
2. Banco do Brasil
O Banco firmou um compromisso junto ao Ministério do Meio Ambiente para a
realização de ações sustentáveis em seus negócios, a Agenda 21. Esse documento norteia as
atuações da empresa nessa área, caso, por exemplo, do Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS), que oferece linhas de crédito a empresas que promovam a sustentabilidade
em suas linhas de produção. Além disso, a Fundação Banco do Brasil desenvolve diversas
ações sociais voltadas para o desenvolvimento sustentável e o cuidado ambiental, como
a capacitação dos apicultores do Piauí.
3. Caixa Econômica Federal
A política ambiental

da instituição faz parte do Projeto Corporativo de

Responsabilidade Social, que desenvolve uma cultura organizacional de sustentabilidade e faz
com que empregados, clientes, fornecedores e parceiros pratiquem ações sustentáveis, além
de estimular o uso de materiais recicláveis nas agências.
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4. Vale
Uma das empresas líderes globais no setor de mineração, a Vale iniciou em 2010 a
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), protocolo baseado nas diretrizes do ISO
14001.
O ISO 14001 é uma norma internacional que estabelece as melhores práticas a serem
implantadas no sistema de gestão ambiental. A norma é aplicável para qualquer empresa
independente de seu tamanho, segmento de atividade, seja indústria, comercial ou de serviço.
O que interessa é se a empresa tenha vontade e pretenda implantar uma política ambiental que
auxilie a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais e preparar objetivos para um
programa de gestão. Para obtenção e manutenção do certificado ISO 14001, a empresa tem
que se submeter a auditorias, onde será verificado o cumprimento dos requisitos:
- Cumprimento da legislação ambiental;
- Diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais de cada atividade;
- Procedimento padrões e planos de ação para eliminar ou diminuir os impactos ambientais;
-Pessoal devidamente treinado e qualificado.
O modelo fornece ferramentas para garantir a conformidade legal das atividades,
produtos e serviços.
A empresa também promove a recuperação de áreas degradadas e investe na pesquisa
de novas tecnologias que permitem aprimorar os sistemas de controle ambiental, na gestão de
resíduos e de produtos químicos.
5. Furnas
Colabora para o Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal do Estado do Rio de
Janeiro (Prove), além de encabeçar o projeto Coleta Seletiva Solidária, que já promoveu a
reciclagem de 310 toneladas de materiais gerados na sede da empresa, no Rio, e em suas
unidades regionais. Os materiais são repassados a associações e cooperativas de catadores de
lixo.
6. Itaipu
Bicampeã do Ranking Benchmarking dos Detentores de Melhores Práticas de
Sustentabilidade do País, a Itaipu possui uma série de ações voltadas ao setor, com destaque
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para o projetoCultivando Água Boa, que reúne 22 associações de produtores agrícolas que
investem em insumos orgânicos e obtêm renda ao praticar uma atividade que preserva o solo,
sem aplicação de agrotóxicos.
7. Braskem
Em parceria com a Plásticos Suzuki, a Braskem usa as sobras de sua produção industrial
para a confecção de bancos, lixeiras e floreiras que já foram instalados em espaços públicos
das cidades de Paulínia, em São Paulo, e Maceió, nas Alagoas.
8. denovo
A empresa produz tecidos ecológicos obtidos a partir de resíduos, com especial destaque
para o plástico do tipo PET, responsável por 30% dos resíduos sólidos coletados nos
municípios brasileiros. Além desse material, a denovo lança mão de sobras e retalhos de
outras indústrias têxteis, que seriam descartadas.
9. Dow Química
Criadas em 1995, as metas de sustentabilidade da empresa do ramo químico foram
superadas em 2005, ano em que a companhia lançou novos objetivos para o ano de 2015.
Reduzir o uso de energia em 25%, diminuir as emissões de CO2 em 2,5% ao ano e descobrir
ao menos três inovações que aumentem a consciência sustentável da empresa são algumas das
metas do grupo.
10. Natura
Além de realizar a venda de refis em sua linha de produtos, a empresa agrega suas ações
sustentáveis na marca Ekos. Em associação com 19 comunidades rurais espalhadas pelo País,
a Natura promove o manejo sustentável dos ativos envolvidos na produção dos artigos dessa
linha.
Desde 2005, a empresa estimula a substituição de matérias-primas de origem animal por
aquelas provenientes de fontes renováveis. Além disso, todas as embalagens dos
condicionadores e dos refis são feitas com o chamado Plástico Verde, que é 100% reciclável e
emite menos carbono em sua confecção que seus congêneres tradicionais.

26

11. Wallmart
A empresa de supermercados concentra suas ações nas áreas de sustentabilidade em três
eixos: Clima e energia, resíduos e produtos. O primeiro deles tenta reduzir em até 30% o
consumo de energia dos pontos de venda; o segundo implementa estações para o tratamento e
reciclagem de todo o lixo produzido pelas unidades de venda, bem como a redução no volume
das embalagens.
O último pilar da área sustentável do Wallmart procura estimular o uso de produtos com
alta preocupação ambiental, além de reduzir em até 70% a presença de fosfato em detergentes
e sabões em pó usados na limpeza da rede até o próximo ano e oferecer ao menos um produto
orgânico para cada categoria de alimentos comercializada.
12.

Electrolux
A Electrolux lançou um programa que tem como objetivo sensibilizar os

consumidores

sobre

a

importância

da

reciclagem.

O

programa,

denominado

VacuumFromtheSea, tem como objetivo recolher os materiais plásticos jogados nos oceanos
e, posteriormente fabricar aspiradores de pó a partir destes materiais (material reciclado).
Cada um dos aspiradores tem o nome do Oceano ou Mar que deu origem a sua estrutura
plástica, feita através da reciclagem dos plásticos recolhidos.
A mensagem é simples, mas assertiva: Os oceanos estão cheios de resíduos de
plástico, mas em terra há uma escassez deste material reciclado, para produzir aspiradores
sustentáveis.
Atualmente a Electrolux tem disponíveis os aspiradores Green, feitos até 70% de
plástico reciclado. ―O objetivo é chegar aos 100% em todos os seus aspiradores‖. Fonte:
http://newsroom.electrolux/pt/2011/01/10/electrolux-apresenta-vacuum-from-the-sea%E2%80%93-parte-2/).
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3.3 - LISTAGLOBAL DAS 100 MELHORES EMPRESAS SUSTENTÁVEIS

RANK COMPANY NAME

COUNTRY

GICS SECTOR

GICS INDUSTRY GROUP

1

Umicore SA

Belgium

Materials

Materials

2

Natura Cosmeticos SA

Brazil

Consumer Staples

Household&PersonalProducts

3

Statoil ASA

Norway

Energy

Energy

4

Neste Oil OYJ

Finland

Energy

Energy

5

Novo Nordisk A/S

Denmark

Health Care

6

Storebrand ASA

Norway

Financials

Insurance

7

Koninklijke Philips
Electronics NV

Netherlands

Industrials

Capital Goods

8

Biogen Idec Inc

United States

Health Care

9

DassaultSystemes SA

France

Information Technology Software & Services

PharmaceuticalsandBiotechnology

PharmaceuticalsandBiotechnology

10

Westpac Banking Corp

Australia

Financials

Banks

11

ASML Holding NV

Netherlands

Information
Technology

Semiconductors&Semiconductor

12

Outotec OYJ

Finland

Industrials

Capital Goods

13

Schneider Electric SA

France

Industrials

Capital Goods

14

Intel Corp

United States

Information Technology Semiconductors&Semiconductor

15

Sims Metal Management Ltd Australia

Materials

16

BayerischeMotorenWerke
AG

Germany

ConsumerDiscretionary Automobiles&Components

17

Adidas AG

Germany

ConsumerDiscretionary ConsumerDurables&Apparel

18

Atlas Copco AB

Sweden

Industrials

Capital Goods

19

Novozymes A/S

Denmark

Materials

Materials

20

Cisco Systems Inc

United States

Information Technology

Technology Hardware
&Equipment

21

TeckResourcesLtd

Canada

Materials

Materials

22

Enagas SA

Spain

Utilities

Utilities

23

Daiwa House Industry Co
Ltd

Japan

Financials

Real Estate

24

Agilent Technologies Inc

United States

Health Care

25

CrodaInternational PLC

Britain

Materials

26

Inditex SA

Spain

ConsumerDiscretionary Retailing

27

Scania AB

Sweden

Industrials

Capital Goods

28

Alcatel-Lucent

France

Information Technology

Technology Hardware
&Equipment

29

Acciona SA

Spain

Utilities

Utilities

30

Telefonaktiebolaget L.M.
Ericsson

Sweden

Information Technology

Technology Hardware
&Equipment

31

Siemens AG

Germany

Industrials

Capital Goods

32

Centrica PLC

Britain

Utilities

Utilities

33

Life Technologies Corp

United States

Health Care

34

WoltersKluwer NV

Netherlands

ConsumerDiscretionary Media

35

BASF SE

Germany

Materials

Materials

PharmaceuticalsandBiotechnology
Materials

PharmaceuticalsandBiotechnology

Materials
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36

Vivendi SA

France

Telecommunication
Services

Telecommunication Services

37

BG Group PLC

Britain

Energy

Energy

38

DNB ASA

Norway

Financials

Banks

39

Aeroports de Paris

France

Industrials

Transportation

40

Barrick Gold Corp

Canada

Materials

Materials

41

The CloroxCompany

United States

Consumer Staples

Household&PersonalProducts

42

Accenture PLC

Ireland

Information Technology Software & Services

43

Companhia Energética de
Minas Gerais S.A.

Brazil

Utilities

44

Daimler AG

Germany

ConsumerDiscretionary Automobiles&Components

45

Australia & New Zealand
Banking Group Ltd

Australia

Financials

Banks

46

Geberit AG

Switzerland

Industrials

Capital Goods

47

The SageGroup PLC

Britain

Information
Technology

Software & Services

48

Telenor ASA

Norway

Telecommunication
Services

Telecommunication Services

49

Vale SA

Brazil

Materials

Materials

50

Kesko OYJ

Finland

Consumer Staples

Food& Staples Retailing

51

General Electric Company

United States

Industrials

Capital Goods

52

City DevelopmentsLtd

Singapore

Financials

Real Estate

53

Henkel AG &CoKGaA

Germany

Consumer Staples

Household&PersonalProducts

54

LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA

France

ConsumerDiscretionary ConsumerDurables&Apparel

55

NationalAustralia Bank Ltd

Australia

Financials

Banks

56

Royal Dutch Shell PLC

Netherlands

Energy

Energy

57

CanadianNational Railway
Company

Canada

Industrials

Transportation

58

Electrolux AB

Sweden

ConsumerDiscretionary ConsumerDurables&Apparel

59

Motorola SolutionsInc

United States

Information
Technology

Technology Hardware
&Equipment

60

TELUS Corp

Canada

Telecommunication
Services

Telecommunication Services

61

Prudential PLC

Britain

Financials

Insurance

62

Galp Energia SGPS SA

Portugal

Energy

Energy

63

EisaiCoLtd

Japan

Health Care

64

WesfarmersLtd

Australia

Consumer Staples

Food& Staples Retailing

65

HangSeng Bank Ltd

Hong Kong

Financials

Banks

66

StarHubLtd

67

Coloplast A/S

Denmark

Health Care

Health CareEquipment& Services

68

Ramsay Health CareLtd

Australia

Health Care

Health CareEquipment& Services

69

Renault SA

France

ConsumerDiscretionary Automobiles&Components

70

Cie Generale
d'OptiqueEssilorInternational France
SA

71

NexenInc

Singapore

Canada

Utilities

PharmaceuticalsandBiotechnology

TelecommunicationServices Telecommunication Services

Health Care
Energy

Health CareEquipment&
Services
Energy
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72

AstraZeneca PLC

Britain

Health Care

73

Hennes&Mauritz AB

Sweden

ConsumerDiscretionary Retailing

74

Companhia Brasileira de
Distribuição (Grupo Pão de
Açúcar)

Brazil

Consumer Staples

Food& Staples Retailing

75

Danone SA

France

Consumer Staples

FoodBeverage&Tobacco

76

UCB SA

Belgium

Health Care

77

CapitaLandLtd

Singapore

Financials

78

British Sky Broadcasting
Group PLC

Britain

ConsumerDiscretionary Media

79

EnbridgeInc

Canada

Energy

Energy

80

Electrocomponents PLC

Britain

Information Technology

Technology Hardware
&Equipment

81

Suncor Energy Inc

Canada

Energy

Energy

82

Unilever PLC

Britain

Consumer Staples

FoodBeverage&Tobacco

83

Stockland

Australia

Financials

Real Estate

84

Repsol SA

Spain

Energy

Energy

85

Sun Life Financial Inc

Canada

Financials

Insurance

86

Shinhan Financial Group Co
South Korea
Ltd

Financials

Banks

87

Royal Bank of Canada

Canada

Financials

Banks

88

Cenovus Energy Inc

Canada

Energy

Energy

89

PrologisInc

United States

Financials

Real Estate

90

WoodsidePetroleumLtd

Australia

Energy

Energy

91

SwissReinsuranceCompanyLtd Switzerland

92

SAP AG

Germany

Information Technology Software & Services

93

Ricoh CoLtd

Japan

Information
Technology

Technology Hardware
&Equipment

94

Nestle SA

Switzerland

Consumer Staples

FoodBeverage&Tobacco

95

NEC Corp

Japan

Information
Technology

Technology Hardware
&Equipment

96

InsuranceAustraliaGroupLtd Australia

Financials

Insurance

97

Banco Espirito Santo SA

Portugal

Financials

Banks

98

The Standard Bank Group
of South Africa Limited

South Africa

Financials

Banks

99

Campbell SoupCompany

United States

Consumer Staples

FoodBeverage&Tobacco

Financials

Banks

100

Banco do Brasil AS

Brazil

Financials

PharmaceuticalsandBiotechnology

PharmaceuticalsandBiotechnology
Real Estate

Insurance

Tabela 1: Fonte: http://www.global100.org/annual-lists/2013-global-100-list.html Acessado: 29/08/2013 às14h21min
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CONCLUSÃO
Após séculos de exploração dos recursos ambientais e sociais do nosso planeta, a
humanidade tem refletido a respeito da indispensável adoção de práticas que promovam o
desenvolvimento econômico em equilíbrio com as necessidades da Terra. A partir dessa
reflexão, a sociedade vem tentando se adaptar a esse novo conceito, chamado
sustentabilidade, tão popular nos dias de hoje, mas que até pouco tempo atrás era conhecido
por pouquíssimas pessoas.
Empresas são o motor da sociedade. De qualquer porte, movimentam a economia,
geram empregos, criam tendências, promovem desenvolvimento, têm seu papel e um espaço
único na vida da sociedade. Como conseqüência dessa atuação, da estratégia que adotam, da
qualidade dos seus produtos e serviços, têm lucros para remunerar o investimento dos seus
acionistas, reinvestir, desenvolver novas tecnologias, crescer, gerar novos empregos, trazer
benefícios para seus negócios e dar uma contribuição efetiva para a sociedade.
Ser sustentável representa outra ―qualidade‖, têm em sua essência algo que provoca
admiração do mercado e orgulho de quem pertence aos seus quadros. São duradouras,
dinâmicas, competitivas, lucrativas, éticas e responsáveis. Têm um valor real porque
contribuem de fato com a sociedade, encontrando na sustentabilidade o ponto de partida para
construírem sua perenidade
Hoje em dia, com a expansão desse ideal de desenvolvimento sustentável, as empresas
estão cada vez mais se sentindo obrigadas a buscar práticas alternativas de produção e
prestação de serviços que não prejudiquem o meio ambiente e que estejam de acordo com os
preceitos de responsabilidade social.
Assim, surge a sustentabilidade empresarial que é o conjunto de medidas tomadas
pelas empresas em busca do lucro sem prejudicar o planeta, ou seja, as empresas passam a
não se preocupar apenas com os ganhos, mas também com o respeito aos fatores ambientais e
sociais envolvidos em todo o processo em que está inserida.
Sustentabilidade é um jeito de conduzir o negócio e tomar decisões com base em três
dimensões: econômica, ambiental e social. O desempenho econômico das empresas será
melhor quanto mais integrado às duas outras dimensões.
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Com a proposta de sustentabilidade incorporada ao negócio, as empresas fazem um
grande movimento a favor do sucesso: O seu próprio, dos seus funcionários, fornecedores,
clientes,

da

comunidade

onde

ela

atua,

da

sociedade

como

um

todo.

Sustentabilidade é, assim, inovação, diferencial de posicionamento e competitividade, e como
traz resultados e benefícios para o negócio e também para a sociedade, é um verdadeiro ganha
– ganha.
Na prática, integrar aspectos econômicos, ambientais e sociais diminui custos,
principalmente futuros, reduzem riscos, evita desperdícios, melhora relacionamentos e gera
lucros. É atitude, estratégia e inovação das empresas, dá resultados concretos e se traduz em
práticas e processos de trabalho.
Esse conceito tem ganhado tal importância que até mesmo o BM&F Bovespa
(associação entre a Bolsa de Mercadorias & Futuros e a Bolsa de Valores do estado de São
Paulo) tem buscado formas de incentivo às empresas para o emprego da sustentabilidade.
Esse órgão criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é uma análise comparativa do
comprometimento das empresas listadas na Bovespa em questões de sustentabilidade
socioambiental. Esse índice é, para as empresas, uma forma de despertar o interesse de novos
investidores, socialmente e ambientalmente preocupados.
Atualmente, a sustentabilidade empresarial não é um dos temas principais dentro das
organizações, porém vem ganhando espaço a partir do conhecimento que os consumidores
estão adquirindo a respeito desse assunto e da sua importância.
As empresas interessadas em empregar a sustentabilidade empresarial no seu contexto
realizam práticas relacionadas à otimização do uso dos recursos ambientais em suas
atividades e a diminuição do seu impacto no meio ambiente. Além disso, muitas organizações
estão criando projetos ligados à inclusão social e respeito às diferenças. Ou seja, as empresas
estão abandonando o modo individualista de trabalho para começar a pensar no coletivo, no
interesse de todos, hoje e no futuro.
Afinal, a ―receita‖ é simples: ética, negócios sustentáveis, sucesso e longevidade.
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Anexo
Anexo 1:
Principais resultados do estudo do SEBRAE: ―O que pensam as micro e pequenas empresas
sobre sustentabilidade”:
- 54% dos empresários brasileiros não percebem a sustentabilidade dos seus negócios como
uma ―oportunidade de ganhos;
- 83,4% não realizam captação de água da chuva e/ou reutilização de água;
- 49,1% dos entrevistados fazem reciclagem de pilhas, baterias ou pneus;
- Apesar de mais da metade dos entrevistados não verem a sustentabilidade como uma
―oportunidade de ganho‖, muitos realizam ações com foco na sustentabilidade, como coleta
seletiva de lixo (70,2%), controle do consumo de papel (72,4%), controle do consumo de água
(80,6%) e controle do consumo de energia (81,7%).
A sondagem foi realizada com mais de 3,9 mil empreendedores de todo o Brasil.
Fonte:

http://www.sebraesp.com.br/index.php/76-noticias/multissetorial/8797-empresa-

sustentavel-pode-ser-mais-lucrativa - Acessado: 30/08/2013 às 21h07min
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Anexo 2: SEBRAE-RS
Fonte: http://www.sebrae-rs.com.br/attachments/article/970/info-empresa-sustentavel-10.pdf Acessado: 30/08/2013 às 13h16min

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Faculdade De Economia, Administração, Contabilidade E Atuariais

MANIFESTAÇÕES E SEU IMPACTO

Aluna: Stella BarraganPincelli
Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

2º Semestre 2013

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1
CAPITULO 1 – A ORIGEM DA REVOLTA .........................................................
1.1– A ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES .................................................
1.2 - A AJUDA DA TECNOLOGIA ...............................................................
1.3 – O IMPACTO NA MÍDIA .......................................................................

2
2
5
8

CAPITULO 2 – A INSATISFAÇÃO DE AMBOS OS LADOS .............................
2.1 – A RESPOSTA DO GOVERNO .............................................................
2.2 – A VIOLÊNCIA E DEPREDAÇÃO ......................................................
2.3 – INSATISFAÇÃO DO POVO ..................................................................

11
11
13
18

CAPITULO 3 – O MUNDO REAGE ......................................................................... 19
3.1 – BLACK BLOCKS ................................................................................... 19
3.2 – MANIFESTAÇÕES AO REDOR DO MUNDO .................................. 26
CONCLUSÃO .............................................................................................................. 31
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 32

1

INTRODUÇÃO

Os acontecimentos de 2013 foram as maiores mobilizações no país desde as manifestações
pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello em 1992, e tiveram
aprovação de pelo menos 84% da população. Em resposta, o governo brasileiro anunciou
várias

medidas

para

tentar

atender

às

reivindicações

dos

manifestantes.

O governo tentou dar palavras de conforto ao seu povo com um depoimento da Dilma, porém
neste momento ela citou que traria médicos estrangeiros para o Brasil e causou grande
alvoroço em todos os médicos desempregados vivendo aqui, que como defesa reclamavam
das péssimas condições que era oferecida a eles e por isso ninguém preenchia essas vagas.
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CAPITULO I A ORIGEM DA REVOLTA

1.1 - A ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES

Tudo começou em São Paulo no dia 06 de junho e o estopim para que as manifestações
começassem foi o aumento da passagem do transporte público. O primeiro dia de
manifestação trouxe tanta audiência que os manifestantes aproveitaram para seguir
protestando nos dias 07, 11 e 13 de junho, contando cada vez mais com um número maior de
manifestantes.

Atos semelhantes rapidamente começaram a se proliferar em diversas cidades do Brasil e do
exterior em apoio aos protestos, passando a abranger uma grande variedade de temas, como
os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços
públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande
repercussão nacional e internacional.
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O povo com todos os manifestos conseguiram atrair a atenção de todo o governo e fazer com
que o brasil ― parasse ― para dar atenção a esses acontecimentos

As manifestações tiveram duas fases.
Primeira fase
Na cidade de São Paulo, a onda de manifestações populares teve início quando prefeitura a e o
governo do estado reajustaram os preços das passagens dos ônibus municipais, do metrô e dos
trens urbanos de R$ 3,00 para R$ 3,20.Desde janeiro de 2011, o preço das tarifas dos ônibus
municipais de São Paulo era de R$ 3,00. Já o valor das tarifas dos trens urbanos e do metrô
havia sido reajustado pela última vez em fevereiro de 2012 para esse mesmo valor. No início
de 2013, logo após começar seu mandato, o novo prefeito Fernando Haddad anunciou que a
tarifa sofreria um aumento ainda no primeiro semestre daquele ano. Em maio, o governo
federal anunciou a publicação de uma medida provisória que desonerava o transporte público
da cobrança de dois importantes impostos (PIS e COFINS )para evitar que os reajustes nas
tarifas pudessem pressionar a inflação. Ainda assim, as tarifas de ônibus, trens urbanos e
metrô foram reajustadas para R$ 3,20 a partir de 2 de junho, desencadeando os protestos.

Houve três manifestações que foram tomando corpo no mês de junho, dias 6, 7 e 11, houve
violência policial nestes dias, levando ao ferimento de alguns manifestantes e policias. Graças
a esta postura, a mídia resolveu noticiar sobre, o que eles classificaram como
vandalismo.Como resposta e insatisfação, na quinta-feira da mesma semana, dia 13 de junho
os protestos espalharam-se para mais cidades chegando a Natal, Porto Alegre, Teresina,
Maceió, Rio de Janeiro, Sorocaba. Também no dia 13, 10 mil pessoas protestaram em
Fortaleza contra o descaso das políticas de segurança pública e a explosão da criminalidade
no Ceará, porém não houve confrontos. Em São Paulo, houve uma represália policial
excessiva, que causou muitos feridos, incluindo vários jornalistas, que gradualmente mudaram
o discurso, e começaram a atacar a postura policial. Neste protesto, houve mais de 300
pessoas detidas, mais de 100 delas "detidas para averiguação", prática comum em ditaduras,

4

já que não há flagrante, e muitas delas foram detidas por portarem vinagre, substância
legalmente permitida no Brasil. Devido a violência, comportamento da mídia, e outros
fatores, depois desse dia houve um crescimento exponencial do número de participantes nas
manifestações.

Segunda fase

Manifestação em São Paulo no dia 20 de junho, na Avenida Paulista.
A segunda fase dos protestos é marcada por manifestações majoritariamente pacíficas, com
grande cobertura midiática e massiva participação popular, muito diferente da fase anterior. E
há também novas exigências sendo colocadas em pauta e o atendimento de vários governantes
quanto a redução dos valores das tarifas para utilização do transporte público. Marcado para o
dia 17 de junho, uma segunda-feira, cerca de 300 mil brasileiros saíram as ruas para protestar
em 12 cidades espalhadas pelo Brasil. Diferente da primeira fase, as manifestações foram no
geral pacificas, com pequenos focos de vandalismo e represálias. Houve manifestações
diariamente em várias cidades do Brasil entre os dias 17 ao 21. Entretanto, a questão do
transporte começa a sair de pauta, por ser atendida em várias cidades. E se começa uma nova
etapa. Várias cidades conseguiram a reversão do aumento nos valores do transporte público.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro o anúncio foi feito no dia 19 de junho, mas com tom
ameaçador, onde os governantes dizem que isto afetará outras áreas, como saúde e educação.
Por volta do dia 20 de junho, as manifestações tomam outro caráter, e começam a ter temas
menos focados na questão do transporte e surgem pautas como as Pecs 37e33‖cura gay‖, ato
médico, gastos com a Copa das Confederações FIFA2013 e com a Copa do Mundo FIFA
2014 ,fim da corrupção. No dia 20 de junho, houve um pico de mais de 1,4 milhão de pessoas
nas ruas com mais de 120 cidades pelo Brasil, mesmo depois das reduções dos valores das
passagens anunciadas em várias cidades.
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1.2 - A AJUDA DA TECNOLOGIA
A movimentação nas redes sociais é intensa em todo o país. Centenas de protestos foram
agendadas e organizadas por intermédio do Facebook. Imagens de indignação também
aproveitam a rapidez de transferência de informação para se alastrar e gerar maior comoção.
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No twitter, os usuários protestam registrando sua indignação ou apoio aos protestantes que
estão nas ruas, a rede social é também um meio de comunicação de pessoas de outros países
que aderem à causa. Pop stars americanas como Avril Lavigne, Beyonce, Katy Perry entre
outros famosos, deixaram seu incentivo.
Um levantamento da agência digital Today mostrou que os protestos geraram 548.944
publicações nas principais redes sociais. O Twitter foi o meio mais utilizado pelas pessoas,
com 88% (cerca de 483.839 posts). No Facebook foram 60 mil postagens. O Google+ e blogs
correspondeu aos 2% restantes. As hashtags mais usadas foram :
#vemprarua
#ogiganteacordou
#protestosp
#mudabrasil
#semviolencia
#democracianaotemfranteiras
#changebrazil

Esses números corresponde apenas à segunda-feira dia 17/06/13 mas já podemos ter uma
ideia de como essas manifestações estão mobilizando os brasileiros nas redes sociais.
Brasileiros de pelo menos 13 países se organizaram pelo facebook para promover uma série
de protestos em solidariedade aos manifestantes brasileiros. Foram realizados protestos em
países como: França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, Irlanda,
Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Argentina e México. Pelo número de participantes
confirmados no facebook, os dois maiores protestos foram realizados na Alemanha e na
Irlanda.

No Brasil, o grupo ―Anonymous‖ é um grupo anônimo de internautas que assumiu um tipo de
liderança ideológica no facebook durante essas manifestações que acontecem pelo
Brasil. Prova disso é a fanpage principal do grupo no Facebook que teve uma guinada
explosiva nos últimos dias. O crescimento semanal de curtidas, segundo as estatísticas da
própria página, pulou de 7.000 por semana para cerca de 130 mil.
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Eram 400 mil fãs na primeira semana e hoje já são quase 850 mil fãs. Eles englobam a
manifestação pela redução da tarifa do transporte público, criticam a corrupção, os erros de
governo e injustiças no país.
Manifestações organizadas pelas redes sociais ainda são algo muito novo no Brasil e com
dinâmicas bem diferentes de qualquer outro tipo de manifestação que já aconteceu aqui. Os
governantes que quiserem atuar de forma realmente democrática vão ter que estudar as redes
para poder dar uma resposta à altura dessa nova realidade brasileira, em vez de ficarem só
tentando ―localizar as lideranças‖ do movimento.

Enfim… é em momentos como esse que as relações entre as redes sociais e as ruas se
estreitam. Milhares de pessoas estão nas ruas relatando, pelas redes sociais, o calor da
mobilização social.
Mas também há outras centenas de milhares de pessoas que estão nas redes interagindo,
compartilhando e se posicionando a favor do movimento, o que aumenta ainda mais a
mobilização social, para além das ruas!
E é nessa interação entre as redes sociais e as ruas que principalmente o Facebook ganha um
papel de destaque.
Agora, falemos um pouco sobre o grupo ―Anonymous Brasil ―.
Este grupo diz que eles são formados por uma ideia que surgiu para trazer mudanças e com
um enorme desejo de renovação.
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Eles explicam que não há um líder e que são unidos pela força, em grupo. Em seu site oficial
eles dizem ―Oficialmente nós não existimos e não queremos existir oficialmente. Nós não
seguimos partidos políticos, orientações religiosas, interesses econômicos e nem ideologias de
quaisquer espécies. Anonymous não pede dinheiro nem qualquer favor ou benefício a
ninguém.‖
Agora o curioso é pensar, como um grupo de pessoas anônimas que aparentemente não tem
um líder e não são reconhecidas, conseguiram movimentar tantas pessoas. Conseguiram não
só movimentar mas ganhar a confiança de tantas pessoas sem nem ao menos se revelarem.
Isso mostra o quão desesperado o povo brasileiro estava, a ponto de deixar para traz tudo o
que era aceito e ir atrás do desconhecido .
A prova que isso nos mostra é que a tecnologia esta aqui não só para o lazer e trabalho mas
para todo e qualquer tipo de interesse . Hoje a internet é o meio mais rápido e eficaz de você
conseguir atingir uma massa sem nem ao menos sair da sua casa. Basta coragem e um bom
motivo.

1.3 - O IMPACTO NA MÍDIA
A mídia reagiu primeiramente contra os manifestantes, uma das grandes redes de televisão, a
Rede Globo, foi uma das que defendeu o governo e falou mal da manifestação , alegando
dizer que era em prol do vandalismo e que tudo aquilo era só por 20 centavos. Todo esse
discurso em pleno horário nobre fez com que os manifestantes ficassem furiosos e
respondessem que não era só por causa de 20 centavos, explicaram sua revolta com cartazes e
mais manifestações reclamando não só da tarifa mas sim de todos os roubos que estavam
acontecendo.
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Após tanta revolva a Rede Globo entendeu que nada iria adiantar defender o governo só para
ficar bem perante aos que mandam em nosso país e aos poucos começou a transmitir noticias
um pouco mais transparentes.
Todas as manifestações foram televisionadas em tempo real pelas grandes emissoras onde até
quem mesmo não pode ir as ruas, de alguma forma pode participar.

O motivo das manifestações foi bom , porém nem todos os que foram estavam bem
intencionados, houve sim vandalismo e depredação , não só por parte dos manifestantes mas
por parte da policia brasileira que deveria ter tentado conter a situação de uma maneira
diferente e de ter mostrado que estavam totalmente despreparados para uma situação como
esta.
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Muitos repórteres estavam no local da confusão e puderam documentar como foi estar la na
hora que a policia decidiu reagir.
Não só os manifestantes foram atacados como inúmeras pessoas que estava fazendo seu
trabalho de registrar esse acontecimento histórico .
A mídia pôde mostrar tudo isso de perto , quem se manteve informado nos noticiários , sites e
jornais pode ver o que estava acontecendo de verdade, a mídia muitas vezes atrapalha e
confunde a visão do leitor, porém vai de cada um ir atrás do que te interessa e se informar
antes de formar uma opinião com base em fatos nem sempre reais.
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CAPITULO II - A INSATISFAÇÃO DE AMBOS OS
LADOS

2.1 - A RESPOSTA DO GOVERNO
Os protestos que tomaram conta das ruas do País pouco antes do início da Copa das
Confederações no Brasil não tiveram a resposta dos governantes pretendida pelos
manifestantes. Esta é a constatação da pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
em parceria com o instituto Ibope, divulgada nesta quinta-feira. Mais de 30% da população
desaprova totalmente as ações da presidente Dilma Rousseff, dos governadores e prefeitos de
sua cidade e do Congresso Nacional em resposta às manifestações.
A pesquisa foi feita entre 9 e 12 de julho deste ano, com mais de 7 mil entrevistados em 11
Estados do País. Numa escala de 0 a 10, onde 0 significa que o entrevistado reprova
totalmente e 10 aprova totalmente, a melhor avaliada pela população foi a presidente Dilma
Rousseff, que teve nota média 4. Na média, os governadores obtiveram nota 3,6; os prefeitos,
3,7; Senado nota 3 e Câmara, 2,8.
Após as manifestações, a presidente Dilma propôs a realização de cinco pactos, envolvendo
responsabilidade social, reforma política, saúde, transporte público e educação. No
Congresso, Câmara e Senado se propuseram a votar matérias populares, como o fim da
suplência para senadores, corrupção como crime hediondo, passe livre para estudantes,
recursos dos royalties de petróleo para educação e outros.
Dos 7 mil entrevistados, 89% aprovaram as manifestações - destes, 39% responderam
espontaneamente que são a favor dos protestos, desde que sem violência ou vandalismo.
Dentre os entrevistados, 34% afirmaram que pretendem participar caso haja novas
manifestações. O principal motivo que faria a população participar das manifestações é por
mais investimentos em saúde (43%), contra a corrupção (35%), pela melhoria da segurança
pública (20%) e contra a inflação (16%). Os entrevistados podiam dar até três respostas.
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Após a manifestação que ocorreu no dia 18 de junho de 2013, a presidenta Dilma Rousseff
elogiou, o civismo da população brasileira, que foi às ruas em manifestações nas principais
cidades do país. Segundo Dilma, foi bom ver tantos jovens e adultos defendendo um país
melhor. Em discurso, a presidenta disse ainda que está ouvindo as vozes pela mudança.
―O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a
energia da nossa democracia. A força da voz da rua e o civismo da nossa população. É bom
ver tantos jovens e adultos, (…) juntos com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional e
dizendo com orgulho ‗sou brasileiro‘ e defendendo um país melhor‖, disse.
A presidenta afirmou que seu governo está empenhado e comprometido com a transformação
social. Ela citou como exemplo a elevação de 40 milhões de pessoas à classe média. Segundo
Dilma, as pessoas mudam porque o Brasil mudou, com mais inclusão, elevação de renda,
acesso ao emprego e à educação.
―Surgiram cidadãos que querem mais e que tem direito a mais. Sim, todos nós estamos diante
de novos desafios. Quem foi ontem às ruas querem mais. As vozes das ruas querem mais
cidadania, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. Eu quero aqui
garantir a vocês que o meu governo também quer mais, e que nós vamos conseguir mais para
o nosso país e para o nosso povo‖, afirmou.

13

2.2 - A VIOLÊNCIA E DEPREDAÇÃO

Os manifestantes presentes nas passeatas estavam unidos por uma só causa que era a de serem
ouvidos pelo governo e poderem reclamar de toda a injustiça e roubalheira que está
acontecendo, porém nem todos os manifestantes foram para as ruas de forma pacifica , muito
usaram esse momento para depredar a cidade e causar tumulto.

Se demorou dias até que muitos entendessem que a miscelânia de reivindicações se deu por
causa da alienação de décadas e uma crescente insatisfação com tudo que representa as
mazelas do Brazilianwayofdemocracy, só agora começa ficar mais claro que a violência e o
vandalismo que marcam as manifestações de rua também pegaram carona com intenções
muito menos nobres. O movimento contra o aumento das tarifas mostrou que era possível
levar muita gente às ruas e se fazer ouvir, abrindo caminho para outros pleitos, da mesma
forma que vândalos e até criminosos perceberam que poderiam dar vazão aos seus instintos
no meio das multidões.
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É verdade que dois gatilhos foram acionados - a radicalização de alguns grupos nas primeiras
ondas de protestos e a participação oportunista da militância dos partidos de esquerda e extremaesquerda, até que o governo federal também virasse vidraça, estimulando as escaramuças com
grupos que não queriam presentes as bandeiras partidárias.
No primeiro caso, ainda contou com a exacerbação da violência desproporcional das
despreparadas (contra distúrbios de rua) polícias militares. Até que a pressão contra a repressão
policial fez os governadores mandarem as tropas evitar a pancadaria, as balas de borracha e o gás
lacrimogênio, recuo este que igualmente abriu espaços para a entrada em cena da turba antissocial.
Tentar achar um leitmotiv ideológico-político e justificável para os distúrbios violentos que se
espalham feito rastilho é mera especulação. Talvez sociológico seja possível, como pano de fundo:
o Brasil é uma sociedade injusta, com bolsões e cinturões de pobreza em qualquer cidade, com
farta munição para gerar desassistidos sem ideologia, entre os quais os criminosos plantam raízes.
E o Brasil é um país violento, sim, e os números de criminalidade comprovam, a despeito do
estereótipo de bonachão que o brasileiro fez de si mesmo e que o mundo comprou.
São esses que agora protagonizam a maioria dos casos de vandalismo, saques e outros crimes.
Como enquanto, a comunidade da Rocinha, a maior favela carioca, no começo da semana foi às
ruas pedir melhorias no morro, um grupo deslocado de vândalos ateava fogo às lixeiras. Ou como
quando, no mesmo dia, do outro lado do Rio de Janeiro, manifestantes fecharam a Via Amarela
reivindicando melhores condições de transporte nos abandonados subúrbios, e bandidos
aproveitaram para fazer arrastão nos carros parados no congestionamento (a ação policial nessa
operação resultou em 10 mortes, sendo dois inocentes).
Misturados com a multidão pacífica, com a sensação de que estão protegidos – quem tem
coragem de enfrentá-los? – esses grupos aproveitam-se do momento histórico que o Brasil vive.
Há também os desgarrados, isolados, pertencentes ou não a alguma fação ou partido, que vão no
vácuo expor seus recalques e exibicionismo.
Vem sendo flagrante igualmente a participação violenta deskinheadse outros denominados de
extrema-direita, bem como um grupo autodenominado anarquista, nos dois casos em São Paulo.
São outros que vivem em guetos e aproveitaram covardemente a oportunidade para atacar, pois
isolados apenas atacam nas sombras algum pobre coitado caído bêbado em algum ponto de ônibus,
tal qual vem sendo registrado em várias cidades do Sul e Sudeste.
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Ora, os primeiros, no Brasil e no mundo, são um bando de baderneiros, quando muito alinhados a
supremacistas, que pregam o anticomunismo sem saber direito do que se trata. Dos
pseudoanarquistas, nem há muito o que falar, a não ser que eles nada têm daquilo que foi
defendido por Mikhail Bakunin, ErricoMalatesta e Pierre-Joseph Proudhon.
O rastro de destruição gratuita deixado até o momento é muito maior, mas que o Brasil está
vivendo seu momento de Praça Taksim e Ocupe Wall Street é inegável, com chances de dar
melhores resultados do que o movimento de Istambul e de Nova York, guardadas as devidas
proporções.

O Caso mais recente de vandalismo em manifestações foi o que ocorreu no dia 07 de outubro,
mostrando que o povo ainda não entendeu que estão depredando aquilo que lhes pertence.
A raiva por falta de respostas causa alvoroço entre os manifestantes e também abre portas
para aqueles que gostam de bagunça e confusão.
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Os manifestos do dia 07 ocorreram no Rio de Janeiro e tiveram como objetivo protestar a
favor de uma educação melhor reforçando as melhorias que deveriam existir para os
professores, que a proposito estão a 60 dias em greve
Cerca de duas horas após o começo do protesto dos professores no Centro do Rio,
manifestantes e policiais tiveram o primeiro confronto no início da noite, em frente ao Quartel
General da Polícia Militar. Uma barreira com PMs foi montada para impedir a chegada dos
manifestantes ao QG da polícia.
Um grupo saiu do caminho e confrontou a Polícia Militar. Houve correria e algumas pessoas
pixaram as paredes do QG com palavras de condenação ao governo, pedindo a saída do
governador Sergio Cabral e do prefeito Eduardo Paes. Alguns manifestantes também atiravam
pedras portuguesas.
Em outro ponto, um grupo de blackblocs tirou as bandeiras do Brasil e do Estado do Rio,
hasteadas no Banco do Brasil, na Rua Evaristo da Veiga, e as queimou. No local, eles
hastearam uma bandeira preta, símbolo do movimento. A agência foi quebrada por
manifestantes. Outro grupo também ateou fogo em sacos de lixo, ao lado da Câmara de
Vereadores. Pontos de ônibus e lixeiras também foram depredadas.
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Em São Paulo, também no dia 07 de outubro, ocorreu uma manifestação com o propósito de
questionar o auxilio aluguel que estava em atraso, onde houve também depredação e muita
violência.
Cerca de 100 manifestantes, de acordo com a Polícia Militar, bloqueiam a Rua Doutor Luiz
Migliano, naltura do número 55, na região do Morumbi, zona sul da capital, desde as 7h. Eles
fizeram um protesto por melhores condições de moradia.
De acordo com a PM, os manifestantes colocaram fogo em pneus e madeiras e fizeram uma
barricada para fechar as entradas da rua. Um veículo chegou a ser virado.

Uma caminhonete foi colocada em uma das barricadas pelos manifestantes junto a outros
objetos incendiados. Minutos depois houve uma explosão. A área com foco de incêndio foi
isolada pelos bombeiros e os feridos, encaminhados ao Hospital Municipal do Campo Limpo.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a explosão feriu seis pessoas --cinco homens e
um menino de 11 anos. Três deles já foram liberados, mas há dois feridos em estado grave:
um homem de 36 anos, que sofreu queimaduras pelo corpo, teve fratura exposta no braço
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direito e passou por uma cirurgia, e o garoto de 11, que teve queimaduras pelo corpo e
ferimentos na perna direita, tórax e abdômen.
Após os últimos acontecimentos notamos que o povo não aprendeu ainda que violência só
gera violência, e muitas vezes os prejudicados são os que se aventuram a fazer uma besteira.

2.3 - INSATISFAÇÃO DO POVO
O povo após todos esses manifestos está muito insatisfeito pois além das medidas que o povo
está pedindo tanto não serem realizadas, a violência nas ruas permanece e muitos políticos
parecem ser surdos e não ouvir problemas que estão acontecendo devido a descaso e roubo
dos mesmos.
O Brasil está em caos, quando menos esperamos outra manifestação vem a tona e mais
manifestantes raivosos saem as ruas, cada vez com mais raiva por não serem ouvidos .

Os políticos continuam fazendo promessas de melhorias e de como as mudanças serão feitas,
porém muito foi dito e pouco foi feito e isso que tem causado a insatisfação do povo e a volta
as ruas provocando mais manifestações e mais violência e depredações.
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CAPITULO III - O MUNDO REAGE
3.1 - BLACK BLOCKS
Nos protestos que têm ocorrido nas últimas semanas em diversas cidades brasileiras e também
nas manifestações que ocuparam as ruas do Egito no início do ano e nos últimos dias, grupos
de pessoas vestidas de preto e encapuzadas têm sido vistos promovendo episódios de
violência e vandalismo. Em muitos casos, eles são influenciados pela "Black Bloc", estratégia
de manifestação que se autodenomina anarquista e prega a desobediência civil nas redes
sociais.
Os símbolos do Black Bloc, como o uso do capuz, parecem se inspirar em grupos
antiglobalização presentes na Europa desde os anos 1980. Sua existência chamou a atenção da
mídia pela primeira vez em 1999, quando protestos contra uma conferência da Organização
Mundial do Comércio destruíram fachadas de diversas lojas em Seattle, nos Estados Unidos.
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No Egito, o Black Bloc se posicionou contra o presidente islamita Mohamed Morsi em
manifestações no início do ano, e acabou acusado pelo governo de "realizar ações terroristas".

No Brasil, o movimento tem se agrupado pelas redes sociais. Na página do Black Bloc Brasil
no Facebook são postadas diariamente imagens de protestos e de ações da polícia, além de
manuais de como proceder nas manifestações. Textos que elogiam atos de violência, como os
que têm ocorrido no Egito, também foram publicados.
O manual que dá dicas de como proceder nos protestos abre com uma descrição do que é a
desobediência civil, que pode ser feita com ou sem violência, e explica que atos violentos
podem ser interpretados de maneira diferente para diversas pessoas. O texto, entretanto,
lembra que "o que eles fazem conosco todos os dias é uma violência, a desobediência violenta
é uma reação a isso e, portanto, não é gratuita, como eles tentam fazer parecer".
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Destruição

As roupas negras e as máscaras utilizadas pelos grupos visam esconder os participantes e
dificultar sua identificação pelas autoridades. A estratégia também faz com que eles se
unifiquem, criando a impressão de uma só massa.
Entre os preceitos pregados, estão a destruição de propriedades como forma de protesto e de
chamar a atenção para suas posições. Sedes de empresas que costumam apoiar os governos
contra os quais se protesta costumam ser alvo, assim como bancos, por sua relação com o
capitalismo – a essência do movimento é anticapitalista.
Por se tratar de uma estratégia, o grupo não é unificado – em um mesmo protesto, é possível
haver várias aglomerações de Black Blocs, seguindo os mesmos preceitos, mas com táticas
diferentes.
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No Egito, os militantes se definem como "uma geração que descende do sangue dos mártires"
da mobilização popular de 2011, que obrigou Hosni Mubarak a abandonar a presidência do
país, depois de ter ocupado o cargo durante três décadas.
"As revoluções não são feitas com água de flor de laranjeira, mas com sangue", dizem,
afirmando serem "potenciais mártires".

No último dia 8 de outubro, ruas do centro do Rio de Janeiro amanheceram como se houvera
acontecido ali uma batalha. Prédios tinham a fachada manchada por coquetéis molotov,
ônibus estavam queimados, e agências bancárias, de tão danificadas, estavam inutilizáveis.
Entre os estabelecimentos comerciais, eram poucos os que não tinham marcas de destruição.
Nem a sede de um consulado, o de Angola, escapou da depredação.
Na noite anterior, centenas de professores haviam escolhido o local para protestar por
melhores condições de trabalho. Não demorou, no entanto, até que a violência se instaurasse.
A marcha pacífica durou precisamente até o momento em que um grupo vestido de negro,
com capuzes e faixas cobrindo o rosto, se infiltrasse.
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Os blackblocs são um dos elementos mais polarizadores da série de protestos que desde
meados do ano acontecem no Brasil. Têm como ideologia questionar a ordem vigente –
opõem-se ao capitalismo e à globalização. Sua principal arma é promover o dano material, e
seus alvos costumam ser bancos, empresas e sedes de instituições públicas.
A tática acaba os levando ao inevitável confronto com a polícia – e lhes rendendo a alcunha
de vândalos, adotada por parte da imprensa e pelas autoridades brasileiras. No estado do Rio,
onde estão mais presentes, uma lei foi aprovada no mês passado proibindo o uso de máscaras
em protestos de rua.
―Os blackblocs não agridem pessoas, mas símbolos do poder. Eles não se consideram
violentos porque entendem que um objeto não é vítima de violência. Para eles, violenta é a
polícia, que agride os manifestantes e, ao mesmo tempo, protege o patrimônio dos bancos‖,
afirma o cientista político Pedro Fassoni Arruda, especialista em movimentos sociais da PUCSP.
Origem na esquerda radical
O Black Bloc é hoje mais uma tática anarquista do que uma organização. E não é
exclusividade do Brasil, embora tenha ganhado notoriedade nos últimos meses no país. Seus
adeptos estiveram, por exemplo, na convulsão social de março de 2011 em Londres e nas
marchas estudantis chilenas; causaram confusão nas manifestações de janeiro passado no
Egito, quando se lembrou um ano da revolução; e se infiltraram nos recentes atos contra o
governo da Turquia.
Sua origem, porém, é alemã. O termo Black Bloc (SchwarzerBlock) foi usado pela primeira
vez por um promotor da Alemanha em 1981, ao tentar acusar um grupo violento de
manifestantes por associação a um movimento terrorista. Na época, seus adeptos aderiram aos
protestos contra a energia nuclear e a construção de mais uma pista de decolagem no
aeroporto de Frankfurt.
―Os blackblocs são claramente um produto do movimento de 1968 criado na cena radical de
esquerda em Frankfurt‖, explica o cientista político Wolfgang Kraushaar, do Instituto de
Estudos Sociais (HIS) em Hamburgo. ―Após confrontos de militantes com a polícia na
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sequência de uma manifestação de 1º de maio de 1980, eles apareceram na mídia e, desde
então, também em panfletos.‖
No Brasil, o movimento garante não ter hierarquia – reúnem-se de forma quase instintiva.
Mas, segundo Kraushaar, os blackblocs são mutuamente influenciados por estruturas
informais dentro do grupo, nos quais há porta-vozes e outras autoridades.
Perda de apoio
A intensificação da forma de protestar e os inevitáveis confrontos com a polícia vêm levando
o grupo a perder apoio entre os brasileiros. Se nos protestos antes da Copa das Confederações
eles eram, segundo seus defensores, aqueles que, na linha de frente, enfrentavam uma suposta
violência desproporcional das forças de segurança, hoje são muitos os que querem se afastar
deles.
Grupos da sociedade civil, como sindicatos, que geralmente convocam manifestações
pacíficas, não querem se identificar ou se associar com o quebra-quebra promovido pelos
blackblocs.
―Observo uma reação contra os blackblocs. Isso cria uma reação muito negativa por parte da
população civil. Em vez de estimular mudanças sociais, os blackblocs podem estar
estimulando o ódio e a contrariedade por parte de alguns‖, afirma o cientista político David
Fleischer, da Universidade de Brasília (UnB). ―Eles estão perdendo a legitimidade e a
simpatia junto à população.‖
Uma das principais queixas dos defensores do grupo é quanto à rotulação de suas ações como
vandalismo gratuito. Mas, apesar das críticas dos blackblocs às grandes mídias, Kraushaar vê
uma certa troca entre o movimento e a imprensa. Ele diz que, desde o início, houve uma
afinidade entre os dois lados.
―Uma ação violenta parecia ser valorizada pela mídia. Em geral, ações sem violência não
recebiam atenção, muito menos os militantes. Entre a mídia e os militantes existe até hoje
algo como uma aliança secreta. Cada um sabia da existência do outro e o que poderia ser
eficaz em termos de notícia‖, afirma o cientista político alemão.
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Defendendo todas as causas
Não são só os impostos e a roubalheira que afligem o povo , a causa mais recente e que
causou fervor na internet foi a denuncia a uma empresa que maltratava animais.

26

Na madrugada do dia 18/10/2013 houve uma das maiores ações contra a violência aos
animais da história do Brasil. O caso ―Instituto Royal‖ tomou proporções imensas devido ao
grau de abuso em que os animais foram encontrados e à dificuldade que os ativistas tiveram
para conseguir resgatá-los.
O grupo garante ter juntado uma série de provas que atestam o exercício de atividades
irregulares no local e agora cobram o apoio da Prefeitura de São Roque e também uma ação
efetiva do Ministério Público (MP) na causa.
Segundo eles, as irregularidades detectadas no laboratório do instituto vão muito além dos
atos criminosos praticados contra os animais. ―Estamos repudiando a conduta do instituto, que
é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), se utiliza de dinheiro
público e não tem as licenças e alvarás para executar as atividades que pratica‖, explicam.

3.2 - MANIFESTAÇÕES AO REDOR DO MUNDO
A recente onda de manifestações que varre o Brasil de Norte a Sul surpreendeu muitas
pessoas, que assistiram atônitas à forma como um movimento que começou pequeno, contra o
aumento da tarifa de transporte público, agora abraça outras causas e conseguiu mobilizar
mais de um milhão de pessoas em cem cidades na quinta-feira.
Apesar de surpreender, as manifestações brasileiras seguem tendências que vem se repetindo
em outros países.
Para investigar de que forma os atuais protestos se parecem com os ocorridos no exterior nos
últimos cinco anos, a BBC Brasil ouviu jornalistas que trabalham no Serviço Mundial da
BBC.
Eles falaram sobre as mobilizações que sacudiram cada um de seus países - o Irã, em 2009, o
Egito, em 2011, a Espanha, também em 2011, e a Turquia, nas últimas semanas.
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Apesar de terem motivações diferentes, esses protestos têm em comum o fato de terem sido
organizados e promovidos nas mídias sociais, como as manifestações no Brasil.
Além disso, há outras semelhanças: na Turquia, por exemplo, os protestos também não têm
uma liderança clara, enquanto que, na Espanha, os líderes das manifestações não tinham clara
vinculação partidária.

Abaixo alguns exemplos que tiveram a influencia de redes sociais

Estopim
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O movimento começou pequeno, contra a demolição do Parque Gezi, uma das poucas áreas
verdes de Istambul, localizado na praçaTaksim, no centro da cidade. Começou pacífico, mas
rapidamente se espalhou pelo país e se tornou um movimento contra o governo quando a
polícia respondeu com violência, usando canhões d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Os
manifestantes se revoltaram contra o uso da força e acusaram o governo de autoritarismo.
Qual foi o papel das mídias sociais?
O uso extensivo das mídias sociais foi sem precedentes e desempenhou um papel crucial,
servindo de canal para divulgar as manifestações. Como os principais meios de comunicação
não cobriram os protestos, a internet foi a forma encontrada para divulgar informações e fotos
das mobilizações. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou o uso das
mídias sociais e descreveu o Twitter como "encrenqueiro" por causa de seu uso durante os
protestos. Alguns usuários de twitter foram detidos.

Estopim
O movimento no Egito começou inspirado na revolta na Tunísia, que semanas antes tinha
conseguido derrubar o governo do ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali. O governo do

29

então presidente egípcio Hosni Mubarak estava com a imagem desgastada, a economia ia mal,
o desemprego era grande e o custo de vida era muito alto.

Qual foi o papel das mídias sociais?
As redes sociais foram a essência do movimento que acabou derrubando Mubarak. O
movimento Nós somos todos KhalidSaeed deu início à mobilização por meio de uma página
no Facebook, que ganhou esse nome em homenagem a KhalidSaeed, que foi torturado e
morto pela polícia em junho de 2010. Os protestos foram organizados pela internet, que
também serviu de canal de transmissão de vídeos e fotos sobre os protestos.

Estopim
O movimento 15M ou "os indignados" ganhou esse nome por causa do primeiro dia em que
os manifestantes saíram às ruas, 15 de maio de 2011. Nenhum incidente concreto
desencadeou os protestos, mas as manifestações ocorreram em um contexto de crescente
descontentamento popular. Na época, a Espanha enfrentava uma taxa de mais de 20% de
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desemprego (hoje ultrapassa os 25%) e políticas de austeridade. Além disso, o uso de recursos
públicos para resgatar bancos também causava insatisfação.
Papel das mídias sociais
Foi essencial. A iniciativa de organização dos protestos surgiu na internet, que também serviu
para propagar o movimento. Depois o movimento montou escritórios, mas nasceu e se
desenvolveu na internet.

Estopim
O Movimento Verde nasceu no Irã em 2009, depois de acusações de que as eleições
presidenciais que reelegeram o presidente MahmoudAhmadinejad foram fraudulentas.
Papel das mídias sociais
As mídias sociais foram vitais para o movimento. Na época, o twitter adiou seu programa de
manutenção para que os iranianos pudessem se comunicar. As manifestações foram
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organizadas via twitter e Facebook, que também serviram de canal de divulgação para fotos e
vídeos sobre as mobilizações.
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CONCLUSÃO
Acorda Brasil
A partir desta pesquisa , pude tirar de conclusão que a união faz a força, e a massa esta
aprendendo a usar os recursos que tem em mãos para reivindicar seus direitos.
A tecnologia veio para as pessoas poderem se comunicar de maneira mais fácil e rápida, sem
fronteiras e diferenças. A distância criada entre classes sociais, etnias , e culturais não existem
na internet, lá todos podem se comunicar de igual para igual.
O povo já viu seu poder e a partir de agora com certeza irá participar mais das decisões do
governo, os que tem poder certamente irão ouvir mais ou sem dúvidas cairão.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo apresentar que a moda e a sustentabilidade têm uma
relação de inovação e tecnologia, e que as pessoas podem mudar o seu jeito de se vestir e sem
agredir o meio ambiente.
Seus objetivos específicos são apresentar o conceito de sustentabilidade voltado à
moda no Brasil e ao mundo a fora, quais são as razões e impactos que essa nova prática
apresenta, algumas grandes marcas e grifes provocam o comércio injusto e antiético com os
trabalhadores escravos da Bolívia e transformar peças usadas ou antigas em novas. Expor a
sustentabilidade nas grandes desfiles como Fashion Week e SP Ecoera, e no futebol brasileiro
que é muito prestigiado e considerado pelo mundo todo.
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CAPÍTULO I SUSTENTABILIDADE
1.0 - O QUE É SUSTENTABILIDADE?

A sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que
visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das
próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos
naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Algumas dessas ações
são:
- Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgânicos, pois
estes não agridem a natureza além de serem benéficos à saúde dos seres humanos.
- Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma controlada,
racionalizada e com planejamento.
- Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o
desperdício.
Sendo assim, a sustentabilidade é relacionada com vários aspectos do mundo, como
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.

1.1

– O QUE É MODA SUSTENTÁVEL?

A moda sustentável é um conceito definido por metodologias de produção que não são
prejudiciais ao meio ambiente. Isto é, a criação de roupas e acessórios sem prejudicar
o ecossistema que existe ao redor das linhas de produção deste item. Este conceito se aplica a
toda à cadeia de produção de um tecido e, em seguida, deriva-se na cadeia de produção de
uma peça de roupa. Em uma terceira avaliação, toda a cadeia de distribuição destas roupas
acabadas também tem de ser avaliada.
Para que um administrador ou engenheiro possa fazer um bom trabalho ao avaliar uma
cadeia de produção de roupas, diversos fatores têm que ser levados em consideração no
processo de avaliação, que variam de acordo com a rede de fornecedores de cada empresa,
mas existem três pilares que não podem ser negligenciados durante a avaliação: a pegada de
carbono de cada peça de roupa, a quantidade de água necessária para produzir cada unidade e
a quantidade de agrotóxicos utilizados no plantio da matéria-prima deste tecido (no caso de
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tecido com base no do algodão) e ou quantidade de componentes químicos e sintéticos
utilizados na fibra (exemplo do acrílico e dopoliéster).
Sendo assim, as roupas sustentáveis contribuem com o desenvolvimento econômico,
com a saúde dos trabalhadores envolvidos no processo e com a natureza, ou seja, é um
produto muito puro que prioriza o bem-estar do consumidor e tem a garantia de uma
qualidade maior, com modelagens das peças versáteis e voltada para o conforto, com um
toque agradável.

1.2 - DO VELHO PARA O NOVO

Muitas pessoas têm o costume de customizar aquela roupa velha e ficar na moda, ou
usar restos de materiais para criar bolsas, sapatos, anéise outras peças inovadoras. Alguns
designers criaram projetos e produtos sustentáveis como o projeto Green Thing (faça a coisa
verde, em português) que lançou mais uma iniciativa em prol da sustentabilidade e do consumo
consciente: o projeto Saved (salvo). Como eles próprios dizem, a ação é um resgate de camisetas
que as pessoas não usavam mais, e a transformação delas em um novo produto.
Para isso, eles estampam a palavra Saved na própria camiseta, indicando que esse objeto
está sendo reusado e evitando o desperdício de materiais.
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Além disso, para alavancar o projeto, coletaram cinco camisetas de pessoas famosas, que
foram dadas para as pessoas que adivinharem de quem elas eram. As camisetas podem ser
compradas por £ 20,00 e o dinheiro arrecadado será revertido para outras ações desse projeto.

Já o designer Yoav Kotik, transforma tampinhas de bebidas em acessórios
reciclados coloridos e sustentáveis, provando que o lixo pode se transformar em luxo.O
conceito da marca é explicado seguinte forma: ―Uma boa olhada ao redor revela a variedade
de materiais que nos rodeia onde quer que seja parte destes são pedras preciosas nobres, prata
e ouro. Em parte valiosos e necessários e, em seguida – alguns são inúteis. Entre estes
últimos, estão todos os materiais e elementos que não tem mais finalidade, e assim sua razão
de existência torna-se quase transparente, ou ―sucata‖. Nós olhamos para eles e vemos as
melhores matérias-primas para o nosso projeto.‖.
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Além disso, o artista revela que, após se aposentar, resolveu experimentar artesanato,
seguindo uma única regra: os materiais deveriam ser achados, e não comprados.Após de
recolher pilhas de materiais recicláveis interessantes, Yoav se lembrou de um kit de joalheria
que sua cunhada havia lhe dado, e resolveu elaborar algum acessório. O primeiro objeto que
achou foi uma tampa de uma cerveja da marca Goldstar beer, e utilizou a peça para fazer um
anel. O projeto tomou forma e Yoav Kotik decidiu abrir um site para vender os acessórios
reciclados.
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A pequena marca francesa Les Ouvrières que tem seu slogan inspirador por uma vida
revolucionária: ―Pour une vie révolutionnaire‖. A ideia da marca é mostrar que coisas
aparentemente sem utilidade podem ser reutilizadas.
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A primeira coleção ainda é tímida, mas reutiliza pequenos retalhos de madeira compensada
descartada para fazer anéis. As peças são recortadas das placas de madeira que são usados como
embalagem para quem compra os produtos. Ao todo, são 11 modelos diferentes. Um deles,
inclusive, reutiliza réguas de madeira.

E a eco-designer Isabelle Bérube, de Quebec, promoveu uma inovação no
desenvolvimento de suas bolsas. Ela utiliza materiais de carros encontrados em ferros-velhos,
como couro de bancos, carpetes, airbags e as pequenas partes são usadas como decoração.
Além disso, em média um carro fornece material suficiente para confeccionar quatro bolsas.
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CAPÍTULO II - A MODA VERDE NO MUNDO E NO BRASIL
O conceito de moda sustentável, ou ecofashion, ganha destaque apresentando uma
nova forma de se pensar moda, que combina design, tecnologia e ecologia de maneira criativa
e inovadora.
Esta moda apresenta novas técnicas e maneiras de produção que vão desde o
reaproveitamento de materiais ao desenvolvimento de novas fontes têxteis. Entre as novidades
da produção ecologicamente responsável estão à utilização de algodão e outras fibras
orgânicas produzidas sem o uso de inseticidas e pesticidas, a incorporação de materiais
recicláveis, como as garrafas PET, que são transformadas em tecido e pneus, utilizados na
fabricação de solas de sapato.
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2.0 –IMPACTOS E RAZÕES DA INDÚSTRIA TÊXTIL

Além do que observamos pelas ruas, nas revistas e na TV, a indústria da moda
também deixa um rastro que não notamos. Todas as indústrias deixam esse rastro, conhecido,
atualmente, como Pegada de Carbono. E quanto mais acelerarmos a exploração do meio
ambiente, maior é a marca que deixamos em nosso planeta, ou seja, é o uso abusivo de
recursos naturais, a degradação ambiental, o consumo exagerado e a quantidade de resíduos
resultantes são os rastros que deixamos na natureza e não percebemos.
A Pegada de Carbono da indústria da moda é muito grande, é a segunda indústria mais
poluente do mundo, perdendo apenas para a automobilística. A situação é tão crítica que
algumas marcas e estilistas estão se conscientizando para calcular esse dano e tentar reduzi-lo
ao máximo. Já que, qualquer um dos processos realizados pela indústria têxtil - tais como a
fiação, o beneficiamento, a tecelagem, a limpeza, o tingimento, a estamparia, os acabamentos
e até a administração da empresa - causa algum tipo de impacto, seja no solo, no ar, na água
ou à população.

Além disso, sabe aquela camiseta de algodão natural do seu armário que traz
geralmente uma mensagem amigável, insígnia de banda de rock ou política? Na verdade, a
camiseta pode ser a roupa mais ambientalmente tóxica que você possui.
No Brasil cerca de 450 milhões de peças de camisetas são produzidas por ano, de
acordo com estudo do IISD (Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável),
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para confeccionar uma camiseta de 250 gramase na China, utiliza-se, em média, 160 gramas
de agrotóxicos.
Uma pesquisa do Departamento Agrícola dos Estados Unidos aponta ainda que cerca
de um terço dos pesticidas e fertilizantes produzidos no mundo são pulverizados sobre o
algodão.A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que 25% dos inseticidas produzidos
mundialmente são utilizados na plantação do algodão e quase metade deles são
extremamente tóxicos. E por exemplo, o Aldicarbe (ou Temik 150) é o segundo pesticida mais
utilizado na produção de algodão mundial e apenas uma gota dele, absorvida pela pele, é
suficiente para matar um adulto. Umlevantamento do IISD em conjunto com o Centro para
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da Academia Chinesa das Ciências Sociais de
Beijing revela que o algodão está no topo da lista de produtos que precisam de controle
ambiental.
Alguns exemplos de impactos mais específicos dessa indústria são descritos a seguir:
A produção de fibras sintéticas e o beneficiamento do couro geralmente envolvem
resíduos químicos que além de serem tóxicos e utilizarem uma grande quantidade de
petróleo, entre outros componentes, liberam compostos voláteis, contaminando o ar
que respiramos;
As plantações de algodão utilizam uma quantidade de água tão grande que uma
simples camiseta de algodão consome 2000 litros de água para ser produzida.

Também não podemos esquecer o que acontece quando todos esses produtos que
consumiram água e energia, desgastando o solo e poluindo o ar, são descartados após
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o uso. Alguns produtos são fabricados com a intenção de serem descartados
rapidamente, diminuindo seu tempo de uso e fazendo com que os aterros estejam
sempre cheios. Gases como o CO2, emitido pela queima de combustíveis fósseis, e o
metano, liberado nos aterros sanitários, contribuem muito para as alterações climáticas
e parte desses gases encontram-se em produtos de vestuário, calçados e acessórios que
descartamos com muita rapidez.
O sistema de manufatura das roupas, que pode ter a produção em um país, o corte e a
costura em outro, para só então serem vendidas em um terceiro. Esse sistema faz com
que as peças circulem pelo mundo algumas vezes antes de chegar às lojas.
Contudo, a indústria do vestuário costuma ditar muitas regras do que se deve fazer:
usar tal blusa, combinar essa calça com aquelas botas, e por aí vai. Porém, quando o assunto é
moda sustentável, percebe-se um certo receio em boa parte dos envolvidos.Há uma leve
abertura de mercado que aos poucos tenta mostrar os benefícios de um guarda-roupa ecoamigável, mas quais são exatamente?
O meio ambiente agradece:A indústria da moda deixa para trás um grande rastro no
meio ambiente, que vão desde pesticidas usados em plantações de algodão e resíduos
químicos de tingimento até o impacto de descarte de produtos obsoletos. O algodão que não é
orgânico requer 0,15 gramas de produtos químicos para apenas uma camiseta, e quantas
camisetas você tem encostadas no armário? Então, escolher fibras orgânicas ou tecidos
sustentáveis também pode resultar em menos emissão de carbono e a quantidade de produtos
químicos que você traz para sua vida, e não há nenhuma dúvida de que isso é uma coisa boa!
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Faz bem para as pessoas:Peças desenvolvidas sob a ótica do Fair Trade (traduzido:
Troca Justa ou Comércio Justo) são sustentáveis em diversos níveis: é a segurança de que a
peça que você está adquirindo foi produzida em locais com condições de trabalho seguras e
que as pessoas envolvidas no processo produtivo receberam um valor justo pelo trabalho. Isso
significa muito em uma indústria que, em alguns casos, fica conhecida por práticas de
trabalho discutíveis e cortes de custos que prejudicam os trabalhadores.Sendo assim, comprar
peças onde a troca justa aconteceu mostra que pessoas e lugares são tão ou mais importantes
que as coleções de uma marca.
Os animais também ficam mais felizes: Talvez aquelas botas de couro que você viu
na passarela sejam lindas, mas a vida do animal que provém esse couro deveria fazer com que
se pensasse duas vezes antes de comprá-las. O mesmo pensamento pode ser considerado para
pele e qualquer outro produto de couro (do animal que for). Garanta um guarda roupa que
tenha somente bichinhos de pelúcia!

Dura muito mais: Comprar peças orgânicas e de fibras naturais é a maneira menos
tóxica de consumo, porém também é importante, nesse processo, procurar peças mais
duráveis e atemporais. Investir em algo mais clássico, com cores que durem bem mais que
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uma estação.Reduzir o descarte e organizar seu consumo ajuda o planeta, tanto em questões
de energia quanto de recursos, bem mais do que estocar tendências diversas no armário.
É mais pessoal: O melhor é pensar localmente. Procure lojas e/ou designers de sua
região (melhor ainda se os produtos forem produzidos localmente) e procure um costureiro de
confiança em sua região para manter suas peças ajustadas ao gosto da pessoa. Além disso,
fugir do shopping vai te proporcionar um serviço mais personalizado e fazer com que seja
mais fácil desenvolver seu próprio senso de estilo.
É mais fácil (e mais barato) cuidar de suas roupas:Comprar de modo mais
consciente é apenas o primeiro passo. A maneira que a pessoa cuida de suas peças também
pode fazer uma grande diferença no impacto ambiental do seu armário.Ao lavar suas peças,
procure utilizar o ciclo de água fria, para economia de energia, e use sabão ou detergente
biodegradável para prevenir que os produtos químicos poluam ainda mais. Secadoras são
práticas, mas seu gasto de energia é excessivo, prefira usar varais para secar suas roupas. Dê
uma pausa ou pelo menos longas pausas com as lavagens á seco, economize tempo, dinheiro e
recursos do planeta.
É mais que apenas orgânico:Já mencionamos o design local e as peças atemporais,
mas vestir-se de modo sustentável também inclui peças vintage e artesanais – ambas aptas a
deixar seu guarda roupa único e exclusivo. Procure brechós para achar estampas e modelos
que você não encontrará em grandes cadeias de lojas. Além disso, você pode resgatar sua
máquina de costura do fundo do armário e adicionar aviamentos e acessórios para que cada
peça torne-se ainda mais exclusiva.
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2.1 – VESTIR MODA ÉTICA, UMA MISSÃO IMPOSSÍVEL?

Nos últimos tempos, grandes grifes nacionais e internacionais, como Zara, Billabong,
Ecko, Gregory, Brooksfield e Tyrol, foram à polêmica devido às denúncias de exploração de
mão de obra escrava no interior de São Paulo. Os trabalhadores-escravos eram, em sua
maioria, recrutados na Bolívia com promessas de melhores condições de vida no Brasil,
porém ao chegarem à cidade, eram obrigados a cumprir jornadas de 16 horas de trabalho e
recebiam apenas R$ 2,00 por peça produzida. Além disso, os empregadores descontavam do
salário desses trabalhadores o custo da viagem até o Brasil e a comida.
As grifes foram investigadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e alvo de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp). Também, as marcas sofreram uma forte repressão dos consumidores, especialmente
nas redes sociais e suas ações caíram no mercado internacional.

Outro fator,é ter um comércio justo é necessário que seja baseado por uma série de
princípios que buscam a justiça na cadeia produtiva, ou seja, criar uma cadeia produtiva que
gere uma relação de ―ganha-ganha‖ entre todos os elos que fazem parte dela, especialmente
com o pequeno produtor, independentemente, seja ele um artesão ou um produtor rural,
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homem ou mulher. Por isso, é importante que seja um trabalho com transparência, que tenha a
questão da sustentabilidade, do meio ambiente, não exista o trabalho infantil e haja boas
condições de trabalho. Ademais, existe uma certificação para aqueles produtores ou
comerciante que seguem o comércio justo e lançam seus produtos no mercado. Para terem
esse certificado, uma auditoria avalia a relação comercial destes, e ao recebê-lo deve ser
colocado na embalagem do produto. Assim, o consumidor conseguirá identificar se aquele
produto é de comércio justo ou não.
Felizmente, esse modelo de comércio é uma tendência para o futuro. Começou na
Europa na década de 1960 e hoje já estamos falando de mais de 60 mil pontos de vendas, um
mercado de mais de 3,5 bilhões de euros e que vem crescendo a um ritmo de 30% ao ano. Isso
no Brasil ainda é muito recente, existe pouca informação e não existe um consumidor que
conhece o comércio justo, por isso para os brasileiros ainda não é um mercado claro.
2.2 – MATERIAL ALTERNATIVO COM BANHO DE TECNOLOGIA

Os materiais sustentáveis têm um diferencial a mais, alguns deles são:
O algodão

orgânico

que

é

cultivado

sem

fertilizantes

químicos, pesticidas ou reguladores crescimento. É considerado verdadeiramente
orgânico tem que utilizar pigmentos naturais no seu processo de tingimento.
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O bambu se reproduz em abundância e é uma planta que obtém um crescimento
relativamente rápido sem o uso de fertilizantes ou pesticidas, os tecidos derivados de
suas fibras podem ser considerados orgânicos. Principalmente porque as suas fibras
são biodegradáveis, macias e antibactericidas. Porém, em casos de utilização e cultivo
de bambu, um auditor precisa levar em consideração o consumo de água desta planta e
o reaproveitamento das demais partes da planta.

As garrafas de PET são uma solução interessante para dois problemas: o
da reciclagem de garrafas de plástico e o reaproveitamento de roupas velhas, porque as
garrafas usadas serão recicladas e combinadas com fibras de tecidos como o algodão,
e eventualmente serão transformadas em fibras que produzem um tecido forte e com
um toque macio.
A juta é uma planta da região amazônica que é biodegradável e possui uma aparência
similar ao linho puro. O seu plantio não requer agrotóxicos e a planta tem um impacto
ambiental baixo, porém o seu cultivo requer bastante água.
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CAPÍTULO III - FORMAS DE CONSCIENTIZAR
Pode parecer que não, mas na moda existem vários meios de conscientizar as pessoas
a serem sustentáveis, como um modelo de roupa, acessório ou cosmético ser uma tendência,
times de futebol confeccionar camisetas ―verdes‖, ou até mesmo para os amantes da moda,
aqueles eventos de desfile com modelos que vestem roupas de grifes.

3.0–

MARCAS:

NOVAS

ROUPAS,

CALÇADOS,

ACESSÓRIOS

E

COSMÉTICOS

A moda, nos últimos anos, tem se tornado a autenticidade. E a tendência atual é clara:
usar e reusar, criar e recriar.Com muitos produtos novos e diversas variedades, cores, modelos
fazem todos os tipos de gostos das pessoas. Mas é necessário pensar sustentavelmente.
Um produto ligado à moda são os esmaltes ecológicos. Eles existem há certo tempo, mas não
é muito aceito no mercado, devido o número limitado de cores e sua baixa durabilidade.
Porém esta imagem está mudando, pois o mercado atual oferece diversas marcas que
disponibilizam cores modernas e clássicas capaz agradar todos os gostos. As linhas de
esmaltes ecológicos apresentam uma formula sem as perigosas substancias químicas. Além
dos esmaltes, as marcas também disponibilizam produtos de tratamento e removedores ecofriendly.
Algumas marcas de esmaltes ecológicos e o que têm em suas composições são:
RGB Cosmectics: Os esmaltes são livres de substâncias tóxicas como formol,
tolueno, e DBP.
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Scotch Naturals Watercolors:Os esmaltes desta linha são feitos à base de água (H2O),
polímeros acrílicos e corantes naturais. Eles também são 100% biodegradável, vegan,
hipoalérgicos, sem glúten, sem perfume, e, é claro, livre de toxinas e de produtos químicos,
como formol, tolueno, acetatos de butilo e de etilo. Além de tudo, os produtos não são
testados em animais.

Butter London: Esta é a marca favorita entre os designers de Nova York. Já esteve
presente nos desfiles de Victoria Beckham, Calvin Klein, Betsey Johnson, Matthew
Williamson e Yagal Azrouel. Os esmaltes são livres de formol, tolueno, DPB, e parabenos.
Seu diferencial está nas tonalidades com forte pigmentação.
Julep: Esta marca também oferece esmaltes livres de substancias toxicas e ainda
promete um tratamento ecológico para as unhas. Usuários pela internet garantem que os
esmaltes da Julep duram mais tempo que os outros.
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Outra novidade na onda de moda sustentável é adquirir um par de óculos feito de
cabelos humanos. Pode parecer um tanto exótico, mas a mente criativa dos designers do
Studio Swine, Azusa Murakami e Alexander Groves, vem explorando o potencial do cabelo
humano para produzir um novo material biodegradável capaz de produzir armações de óculos.
A ideia de usar o cabelo humano foi uma alternativa encontrada pelos designers
pensando no quanto a população mundial cresce diariamente. Além de tudo, o cabelo é um
material bem viável e renovável, que não agride o meio ambiente.
O Hair Glasses (óculos de cabelo) é uma coleção de moda sustentável que usa fibras
de cabelos para criar uma resina especial capaz de fabricar armações de óculos. O material
final usa outras substâncias não nocivas ao meio ambiente e é totalmente biodegradável. Para
o Studio Swine, os 15 milhões de libras de extensões de cabelos importados anualmente para
o Reino Unido, não devem ser usados apenas pela indústria da beleza, pois este material é
capaz de produzir outros produtos.
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O poder de uma lingerie também é algo indiscutível na moda. Por isso algumas marcas
criaram modelos de lingeries com o pensamento eco-friendly.
A Do you Green, uma marca francesa foi criada por Sophie Young, designer que
propôs peças de lingeries feitas com tecido desenvolvido a partir de um tipo de pinheiro
(White pine tree). De acordo com a marca, as fibras dos galhos dessa planta resultam em um
tecido, o LENPUR, com o toque de cashmere e conforto da seda. O objetivo de utilizar os
galhos dos pinheiros é causar o menos impacto possível. E além do toque, a fibra também
possui propriedades antitranspirantes e é de fácil manutenção, e devido a sua origem, é
antibactericida e biodegradável.
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A designer Stella McCartney também adepta ao pensamento sustentável, produziu
uma linha underwear com essa característica. O foco principal foi nos tecidos utilizando
algodão orgânico, seda e chiffon. Além disso, os metais utilizados nas peças são reciclados.

Os produtos da Luva Huva são todos feitos à mão e utilizados tecidos fora de linha,
remanescentes e retraços têxteis que possivelmente iriam para o lixo. Juntamente com essas
matérias primas, são também usados o algodão orgânico e tecidos de fibras de soja, além de
aviamentos que também teriam destino de descarte.
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As marcas brasileiras também apostaram em iniciativas sustentáveis. A Valisére
lançou uma coleção chamada Serena, produzida também com o Lenzing Modal. A ideia do
material é proporcionar maciez, durabilidade e boa respirabilidade, em comparação ao
algodão. E a marca Hope também apostou na fibra e lançou a coleção Hope Green. Além da
utilização do tecido sustentável, 7% de renda foram revertidas para o Instituto de Pesquisas
Ecológicas (IPÊ), organização em prol da biodiversidade.

E a marca francesa Twins for peace chega ao Brasil trazendo a ideia de
sustentabilidade, não somente na cabeça, mas também nos pés. Fundada em 2009 pelos
herdeiros da marca de luxo Hérmes, os gêmeos Maxime e Alexandre Mussard, Twins for
peace (―Gêmeos para paz‖), unem a moda, sustentabilidade e responsabilidade social em seus
produtos. Além da proposta fashion, a marca tem como filosofia criar produtos simples,
elegantes e de responsabilidade social. Assim, a linha de tênis da marca é fabricada
artesanalmente em Portugal, com 90% de matéria prima reciclada.
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A Twins for peace também está envolvida com diversos projetos sociais ao redor do
mundo, como Shoes Project, onde a cada par de sapatos comprados, um par é doado pela
marca para uma instituição social associada à Unicef.

E no Brasil, o ex-jogador Rai é o garoto propaganda e embaixador da Twins, ou seja,
parte da renda obtida nas vendas dos sapatos será revertida para a fundação Gol de Letra, que
desenvolve trabalho social com os jovens, e que pertence ao atleta.
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3.1

– EVENTOS: FASHION WEEK E SP ECOERA

Cada vez mais, as grandes marcas e grifes aderem a esta tendência sustentável na
passarela. Na última edição do São Paulo Fashion Week,o destaque nas passarelas foi para
utilização inteligente e inovadora de materiais como o algodão orgânico e reciclado, couro
pirarucu, juta da Amazônia, malha pet e seda orgânica. E além de causarem menos impacto
do que a produção têxtil convencional, a confecção destes tecidos gera renda para milhares de
famílias.
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Outro evento muito badalado nessa tendência é a SP Ecoera, com a cenografia e
programação visual feita à mão e apenas usando material reaproveitado com o tema das tribos
indígenas, e foram desfiles de nove marcas brasileiras e sustentáveis que relacionaram de
forma legítima as questões socioambientais com a beleza e o estilo. Elas são: Flavia Aranha
(no tingimento ecológico); Gustavo Silvestre (crochê alta costura); Heliconia (sapatos em
couro de peixe); Pandora (linha de joias de madeira produzidas pela Rainforest Protection
Initiative); Será o Benedito (reaproveitamento de lona de caminhão); Toca da Cathy (vintage
store); Vuelo (marca gaúcha de acessórios reinventados a partir de câmara de pneu);
Vert (marca francesa de acessórios sustentáveis feitos no Brasil), e Zerezes (óculos em
madeira reaproveitada). Até os cosméticos utilizados pelas modelos que participarão dos
desfiles escapam à sustentabilidade: a marca é Alva, cosméticos naturais e orgânicos.

3.2–

UNIFORMES:

COPA

DO

MUNDO

(2010),

CORINTHIANS

E

AEROMOÇAS

Atualmente, todas as empresas e marcas querem ter uma imagem de ser sustentável.
Isso ocorreu na Copa do Mundo de 2010, a Nike lançou uma linha de uniformes
projetados para melhorar o desempenho dos atletas e ao mesmo tempo um modo de reduzir o
impacto ambiental. Essa novidade foi revelada em um evento de mídia global realizado na
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Central Elétrica de Battersea em Londres.Os uniformes usados na África do Sul foram
fabricados com 100% de poliéster reciclado, tirando cerca de 13 milhões de garrafas plásticas

dos aterros sanitários. Os jogadores entraram em campo com um uniforme ecologicamente
correto e tecnologicamente avançado na história do futebol. Pela primeira vez todas as
seleções da Nike, usarão camisetas inteira de poliéster reciclado, produzidas com até oito
garrafas plásticas recicladas, que não só têm excelente aparência e oferecem benefícios de
desempenho, como reduzem o impacto sobre o meio ambiente. Esses uniformes
demonstraram que levar o meio ambiente em consideração não significa sacrificar elementos
inovadores que melhoram o desempenho dos uniformes. Os mesmos foram criados para que
os jogadores permaneçam mais secos, sintam menos calor e sintam-se mais confortáveis,
permitindo-lhes manter excelente temperatura corporal e apresentar o melhor desempenho em
campo.
A Nike fez um grande passo para a sustentabilidade na Copa de 2010. Todos os uniformes
que produz para os times foram feitos de garrafas PET recicladas. Cerca de oito embalagens são
utilizadas para cada camiseta.A marca calcula que o consumo de energia usado na produção teve
uma redução de 30%. Além disso, 13 milhões de garrafas PET deixaram ser lixo.Os uniformes
reciclados podem ser conferidos nos jogos dos seguintes times: Brasil, Holanda, Portugal, Estados
Unidos, Coréia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Sérvia e Eslovênia.
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O time brasileiro Corinthians também apostou nessa onda da sustentabilidade. Na
véspera de estrear pela Copa Libertadores,
o Corinthians lançou seu uniforme para a
temporada 2011. Na tarde desta terçafeira, o goleiro Júlio César, o volante
Jucilei e o atacante Dentinho exibiram a
nova camisa alvinegra, desenvolvida a
partir de oito garrafas PET.O clube de
Parque São Jorge se torna o primeiro no
mundo a contar com uma camisa oficial
sustentável

da

Nike,

segundo

a

multinacional norte-americana. O tecido é
desenvolvido com

96% de poliéster

reciclado e 4% de algodão orgânico.Outra inovação é o design, que cria uma identidade
comum aos uniformes dos cinco maiores times europeus patrocinados pela Nike – Barcelona,
Inter de Milão, Juventus, Arsenal e Manchester United.
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E a estilista britânica Vivienne Westwood desenhou os novos uniformes para a
tripulação da Virgin Atlantic com foco nos materiais sustentáveis.Entre os tecidos escolhidos
está o poliéster feito a partir de garrafas plásticas. As malas que acompanham os trajes de voo
foram criadas por meio de peças descartadas em couro e antigos avisos de estradas, em
trabalho feito em parceria com o projeto Ethical Fashion Programme, que beneficia artesãos
no Haiti.

A cor escolhida para os looks femininos é o tradicional vermelho da companhia aérea,
enquanto que os homens usarão costume preto. As peças foram lançadas em julho deste ano e
aos poucos serão incorporadas ao vestuário dos mais de sete mil funcionários a bordo de
aviões da empresa.
A Virgin trocou seus uniformes apenas três outras vezes desde a criação da companhia
há 30 anos.
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CONCLUSÃO
O mercado de produção de roupas de forma sustentável é crescente, mas por enquanto
evolui em ritmo lento. Estamos vivendo um momento no qual economicamente é bastante
delicado. Ao mesmo tempo em que reconhecemos a necessidade de ações mais sustentáveis,
vemo-nos diante da realidade fast-fashion e da disputa com os importados chineses.
A roupa é um bem de consumo indispensável que pode gerar ativos sociais e
ambientais. Vestir-se com roupas e acessórios sustentáveis, é vestir-se de cidadania, é saber
que é possível gerar uma mudança no mundo no ato da compra, na escolha do produto e nas
roupas que usamos.Ainda não existe uma consciência de fato. São modelos de ações que as
pessoas vão produzindo, muitas vezes sem saber a razão total de ser. Logo, isso pode variar de
acordo com a cultura de cada empresa. E aos poucos as empresas vão se adaptando, o
consumidor se conscientizando, mas tudo está bem no princípio de um caminho.
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INTRODUÇÃO
Através desde trabalho podemos analisar de forma sistêmica como a cidade influi direta ou
indiretamente no meio ambiente de trabalho dos cidadãos e qual a importância das políticas
de sustentabilidade para garantir aos mesmos um ambiente de labor ecologicamente
equilibrado, sadio e seguro. Para tanto, a fim de melhor contextualizar o leitor, procurou-se
fornecer noções do que seja a cidade, do que representa o conceito de sustentabilidade sobre a
definição e o alcance do meio ambiente de trabalho e sua conexão com o ideal de cidade
sustentável.
As cidades vêm degredando todo o ambiente ao seu redor, em nome do desenvolvimento e
urbanização. Rios e outras fontes de água contaminadas, ar poluído, lixões a céu aberto e
desmatamentos são só alguns exemplos do ―progresso‖ do homem moderno. O problema é
que todas essas práticas também resultam em doenças, inundações, desmoronamentos e até
morte. Ou seja, a sociedade está arcando com as consequências de sua política predatória
exercida ao longo do tempo.
Nessa relação de causa e efeito fica claro que a inserção e o incentivo às ações
sustentáveisnas cidades é fundamental para se ter uma qualidade de vida melhor. Além de
representar um ganho econômico e social relevante, uma vez que o reaproveitamento de
alguns materiais reduz os gastos com água e energia, preservando também os recursos
naturais. Isso sem falar na demanda por mão de obra, aplicada em empresas voltadas para a
sustentabilidade, como por exemplo, as usinas de reciclagem. Ganho para as indústrias e
benefícios para os cidadãos.
É possível verificar que a sustentabilidade envolve o desafio de conciliar um
desenvolvimento econômico e social condizente com a noção de preservação ambiental,
visando à manutenção das presentes e futuras gerações. Ousa-se afirmar que a
sustentabilidade comporta um conceito sistêmico, correlacionando aspectos econômicos,
sociais, culturais e ambientais da sociedade global, propondo-se a ser uma forma de
comportamento moral e ético que influencie as mais diversas práticas sociais, principalmente
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econômicas e de consumo, de tal maneira que possam expressar o seu maior potencial no
presente e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais,
planejando e agindo de forma a atingir esses ideais de forma efetiva.
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CAPÍTULO I - SUSTENTABILIDADE
Podemos dizer ―na prática‖, que esse conceito de sustentabilidade representa promover a
exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o
menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a
biosfera que dele dependem para existir. Pode parecer um conceito difícil de ser
implementado e, em muitos casos, economicamente inviável. No entanto, não é bem assim.
Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes no meio ambiente como a mineração;
a extração vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de papel e celulose e todas as
outras; a aplicação de práticas sustentáveis nesses empreendimentos; revelou-se
economicamente viável e em muitos deles trouxe um fôlego financeiro extra.
A exploração e a extração de recursos com mais eficiência e com a garantia da possibilidade
de recuperação das áreas degradadas é a chave para que a sustentabilidade seja uma prática
exitosa e aplicada com muito mais freqüência aos grandes empreendimentos. Preencher as
necessidades humanas de recursos naturais e garantir a continuidade da biodiversidade local;
além de manter, ou melhorar, a qualidade de vida das comunidades inclusas na área de
extração desses recursos é um desafio permanente que deve ser vencido dia a dia. A seriedade
e o acompanhamento das autoridades e entidades ambientais, bem como assegurar
instrumentos fiscalizatórios e punitivos eficientes, darão ao conceito de sustentabilidade uma
forma e um poder agregador de idéias e formador de opiniões ainda muito maior do que já
existe nos dias atuais.
O assunto desenvolvimento sustentável tem se tornado alvo da mídia e de muitos adeptos à
preservação ambiental, o que faz com que algumas empresas ajam de má-fé utilizando
slogans de sustentabilidade, propagandeando seus cuidados com o meio ambiente e a
qualidade de seus produtos sem colocar em prática o que dizem, a fim de aparentar
responsabilidade ecológica e social.
Podemos afirmar que garantir a sustentabilidade de um projeto ou de uma região determinada;
é dar garantias de que mesmo explorada essa área continuará a prover recursos e bem estar
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econômico e social para as comunidades que nela vivem por muitas e muitas gerações.
Mantendo a força vital e a capacidade de regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da
presença atuante da mão humana.
Conhecer e analisar conceitos de sustentabilidade e afins é tarefa delicada. Talvez seja
interessante conhecer as mais diversas vertentes e controvérsias sem criar expectativas de que
se vai chegar a um conceito ideal, único, completo, conclusivo, pelo simples fato de ele ainda
estar em formação. Daí a importância de se discutir incansavelmente a temática,
principalmente pelo veio da educação, que tem tarefa formativa e de desenvolvimento de
visão crítica, assim como não se pode esquecer seu nobre papel de desenvolver a cidadania,
quer no ensino fundamental quer no superior.
Todo ser humano precisa entender e se apoiar em conceitos básicos da ecologia para
conseguir construir sociedades sustentáveis. Para Capra (2011) a sustentabilidade é a
consequência de um complexo padrão da organização. Esse complexo padrão apresenta cinco
características básicas que são encontradas em ecossistemas: interdependência, reciclagem,
parceria, flexibilidade e diversidade e salienta Capra (2011)que se estas cinco características
forem aplicadas às sociedades humanas, há chances destas sociedades também se tornarem
sustentáveis.
No Brasil, cerca de 80% das pessoas vivem em cidades, a maior parte delas em grandes
metrópoles, as quais, portanto, concentram a maior porcentagem da população
economicamente ativa – PEA, ou seja, trabalhadores. Autônomos ou empregados que
exerçam ou não suas atividades laborais em prédio fechado próprio ou de seu empregador têm
no ambiente urbano da cidade, direta ou indiretamente, o seu meio ambiente de trabalho, o
qual, segundo ditames constitucionais e internacionais deve ser ecologicamente equilibrado,
hígido e seguro. Ocorre, então, a necessidade de se analisar a questão da sustentabilidade das
cidades como requisito primordial para o gozo desse direito social, à medida que estão
estreitamente ligados, vez ser o meio ambiente do trabalho um dos aspectos do meio ambiente
geral.
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Figura 1: Sustentabilidade
1.0

- O QUE É E QUANDO SURGIU O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE?

O termo sustentabilidade aplicado à causa ambiental surgiu como um conceito tangível na
década de 1980 por Lester Brown, que foi o fundador do WordwatchInstitute. A definição que
acabou se tornando um padrão seguido mundialmente com algumas pequenas variações
representa o seguinte: Diz-se que uma comunidade é sustentável quando satisfaz plenamente
suas necessidades de forma a preservar as condições para que as gerações futuras também o
façam. Da mesma forma, as atividades processadas por agrupamentos humanos não podem
interferir prejudicialmente nos ciclos de renovação da natureza e nem destruir esses recursos
de forma a privar as gerações futuras de sua assistência.
Assim empreendimentos que se baseiem nessas premissas e que estejam enquadrados no
conceito de sustentabilidade devem ser capazes de impactar positivamente os grupos humanos
por ele afetados; imediatamente e no futuro. Através da interligação entre esses
empreendimentos e a qualidade de vida das pessoas afetadas por eles, podem ser observadas
através do uso racional dos recursos ambientais e com o trato dos resíduos decorrentes da
implantação do referido empreendimento sustentável .
Assim, cabe as agências reguladoras governamentais estabelecer e fiscalizar os parâmetros
que enquadrem esses empreendimentos dentro do conceito de sustentabilidade. Trabalhando,
juntamente com a iniciativa privada, para que o impacto causado por esses empreendimentos
e pelos resíduos gerados nas obras de construção civil e no funcionamento posterior do
projeto sejam os mínimos possíveis.
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É muito importante que as próprias agências e a população em geral sejam capazes de dar
preferência aos empreendimentos que sigam as práticas e determinações da aplicação
doconceito de sustentabilidade. Assim, criam-se as forças necessárias para reunir condições
favoráveis para a criação, o fomento e a consolidação de uma visão empresarial mais
consciente e atenta para as questões ligadas ao meio ambiente e ao impacto de seus
empreendimentos nele. Antes de tornar-se um impeditivo; o conceito de sustentabilidade em
tudo para tornar-se um aliado poderoso na venda dos empreendimentos e na construção de
uma imagem positiva para as empresas que adotarem essa visão. O grande entrave para a
criação dessa ―visão sustentável‖ no setor de construção civil é a enorme dificuldade em
relação aos custos, ainda elevados, de determinados elementos que permitirão o
enquadramento do empreendimento no conceito de sustentabilidade. Essas dificuldades
podem criar na mente do empresariado, a errônea idéia de que, se elevar seus custos de
construção, os possíveis benefícios advindos do enquadramento do empreendimento no
conceito de sustentabilidade não serão suficientes para proporcionar uma recuperação rápida
do capital investido ou mesmo, gerar um prejuízo final.
No entanto, essa é uma visão equivocada e errônea que acontece devido principalmente pela
pouca cultura sustentável que esse setor apresenta em nações como a nossa. Felizmente, essa
cultura vem se modificando e os constantes sucessos dos empreendimentos imobiliários e
comerciais baseados no conceito de sustentabilidadecontribuem significativamente para a
mudança dessa mentalidade e para a ampliação, cada vez mais rápida, de novos investimentos
em que se apliquem esses conceitos.

1.1 - DEFINIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
As diversas definições, enfoques e visões de sustentabilidade apresentam contradições e
ambiguidades, às vezes, irreconciliáveis, principalmente no que se refere à questão do
desenvolvimento sustentável. A semântica da palavra é empregada no sentido de progresso e
há tensão entre crescimento econômico ilimitado e a finitude de recursos ambientais.
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O termo sustentabilidade tem constituído assuntos de debates acirrados no meio acadêmico,
empresarial e governamental, tanto no Brasil como nas demais nações do mundo, em vista das
questões socioambientais se tornarem cobradas principalmente daqueles que se utilizam dos
recursos naturais e do meio social para permanecerem e se perpetuarem em mercados
competitivos.
De acordo com Santos (apud Sgarbiet al, 2008), os primeiros estudos teóricos sobre a
sustentabilidade iniciaram-se no campo das ciências ambientais e ecológicas, trazendo à
discussão contribuições de diferentes disciplinas, tais como Economia, Sociologia, Filosofia,
Política e Direito. No entanto, a questão da sustentabilidade ambiental passou a ocupar lugar
de importância no debate acadêmico e político, sobretudo a partir do final dos anos 1960,
porém, as duas últimas décadas testemunharam a emergência do discurso da sustentabilidade
como a expressão dominante no debate que envolve as questões de meio ambiente e de
desenvolvimento social em sentido amplo.
Diniz da Silva (2009) explica que o interesse por sustentabilidade se originou durante a
década de 1980, a partir da conscientização dos países em descobrir formas de promover o
crescimento sem destruir o meio ambiente, nem sacrificar o bem-estar das futuras gerações.
Desde então, o termo se transformou em cenário para causas sociais e ambientais,
principalmente no dos negócios, onde prevalece a ideia de que de geração de lucro para os
acionistas, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida
das pessoas com que mantém interações.
Sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico recente que passa a questionar a
sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria o conceito síntese desta
sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A sustentabilidade pode ser considerada um
conceito importado da ecologia, mas cuja operacionalidade ainda precisa ser provada nas
sociedades humanas.
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1.1.1 - Sustentabilidade Econômica
Sustentabilidade econômica é muito mais do que uma concepção utópica ou meramente
ideológica. Ela foca, em primeiro plano, um empreendimento que não seja caro e que gere
rápidos frutos. Para tanto, é cada vez mais recorrente a necessidades de medidas estatais ou
políticas que seja favorável a implantação da economia sustentável. A sustentabilidade
econômica entra no âmbito sócio-econômico com o intuito de tornar não somente o futuro
mais próspero, mas também alterar alguns fatores da realidade em que se vive.
A definição de sustentabilidade econômica leva fundamentos básicos como medidas que
visam um desenvolvimento estável, evitando os picos econômicos, e que leve em
consideração uma baixíssima, senão nula taxa de inflação por ano. Além disso, também
contam como fatores essenciais: a boa gestação de recursos naturais, principalmente no
tocante a geração de energia, usando, para tanto, fontes renováveis em substituição as que não
são renováveis. A sustentabilidade econômica visa tanto o presente, acentuando até mesmo
mudanças não bruscas em todos os setores econômico-industriais, sem que com isso ocorra
uma brusca mudança estrutural. Visando também as gerações futuras, e nesse ponto interligase a medidas de outras abrangências, como por exemplo, a sustentabilidade ambiental.
Um grande problema enfrentado para a aplicação dos conceitos da sustentabilidade
econômica no seio das produções comerciais e financeiras dos países em desenvolvimento são
as suas cautelas com as mudanças dos usos energéticos e com investimentos, que no primeiro
momento podem apresentar certo risco econômico. Entretanto é importante ressaltar que a
sustentabilidade econômica é base de uma sociedade estável e mais justa, além disso, ela
viabiliza o desenvolvimento sustentável.
Com a economia sustentável criam-se oportunidades também de melhorar todos os outros
setores sociais e ambientais. Uma vez que a sociedade em questão torna-se mais livre da
dependência de recursos e aquisições de outras nações ou de outros blocos econômicos.
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Figura 2: Sustentabilidade Econômica

1.1.2 -Sustentabilidade Ambiental
Sustentabilidade ambiental é a capacidade de manter o ambiente natural viável à manutenção
das condições de vida para as pessoas e para as outras espécies. Isso garante, ainda, a
qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua
função como fonte de energias renováveis. A adoção das medidas que deem sustentação
ambiental garante, em médio e longo prazo, um planeta em boas condições para o
desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana, garantindo a manutenção
dos recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) necessários para a qualidade de
vida das próximas gerações.
Um dos exemplos de ações de sustentabilidade e que recai sobre o campo das energias
renováveis, é a procura de um substituto ecologicamente aceitável ao petróleo, que além de
altamente poluente, tende a esgotar-se ainda mais rápido por conta do aumento do consumo
ao longo dos séculos XX e XXI. No Brasil, cada vez mais pesquisas vêm sendo realizadas na
busca de uma alternativa através do chamado biocombustível. Outra boa alternativa de
sustentabilidade ambiental é a agricultura orgânica, termo usado para designar a produção de
alimentos e outros produtos vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos ou
organismos geneticamente modificados, que agridem a natureza e são prejudiciais à saúde. A
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agricultura orgânica ganha caráter sustentável, pois persegue três objetivos principais: a
conservação do meio ambiente, a formação de unidades agrícolas lucrativas e a criação de
comunidades agrícolas prósperas.
Sustentabilidade ambiental é uma característica que assume toda pessoa ou instituição que se
importa com a continuidade da no planeta.

Figura 3: Sustentabilidade Ambiental
1.1.3: Sustentabilidade Sociocultural
A sustentabilidade sociocultural assegura que o desenvolvimento seja economicamente
eficaz, garante a equidade na distribuição dos benefícios advindos desse desenvolvimento e
gere os recursos de modo que possam suportar as necessidades das gerações futuras.
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Figura 4: Sustentabilidade sociocultural

1.2: QUAL A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE?
O conceito de sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou o uso de
recursos planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio
entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem para
existir. Pode parecer um conceito difícil de ser implementado e, em muitos casos,
economicamente inviável. No entanto, não é bem assim. Mesmo nas atividades humanas
altamente impactantes no meio ambiente como a mineração; a extração vegetal, a agricultura
em larga escala; a fabricação de papel e celulose e todas as outras; a aplicação de práticas
sustentáveis nesses empreendimentos; revelou-se economicamente viável e em muitos deles
trouxe um fôlego financeiro extra.
Assim, as ideias de projetos empresariais que atendam aos parâmetros de sustentabilidade,
começaram a multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes degradados do planeta.
Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com doenças de todo tipo; provocadas por
indústrias poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua qualidade de vida ser
gradativamente recuperada e melhorada ao longo do desenvolvimento desses projetos
sustentáveis.
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De uma forma simples, podemos afirmar que garantir a sustentabilidade de um projeto ou de
uma região determinada; é dar garantias de que mesmo explorada essa área continuará a
prover recursos e bem estar econômico e social para as comunidades que nela vivem por
muitas e muitas gerações. Mantendo a força vital e a capacidade de regenerar-se mesmo
diante da ação contínua e da presença atuante da mão humana.

1.3: QUAL A CONTRIBUIÇÃO DA CULTURA DA SUSTENTABILIDADE PARA O
FUTURO DA HUMANIDADE?
Cultura e sustentabilidade são dois conceitos complexos: cultura sob a perspectiva artística,
social ou econômica; sustentabilidade sob o ponto de vista social, ecológico, econômico,
ambiental, territorial, político, cultural.
No dicionário, ―sustentabilidade‖ é definida como a condição daquilo que é sustentável,
passível de sustentação. A noção desse termo começa a ser discutida nos anos 70, junto com
as discussões sobre meio ambiente. Nos anos 80, os problemas relativos à pobreza e à
desigualdade social são incorporados à questão ambiental. Esses princípios originam a
definição de ―desenvolvimento sustentável‖ como a busca de atender às necessidades
presentes, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O termo foi incorporado
pelo relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Nosso
Futuro

Comum,

publicado

em

1987,

também

conhecido

como Relatório

de

Brundtland (SILVA, 2011).
É inegável que a cultura contribui para a integração dos indivíduos, é fundamental para a
educação, possui enorme potencial econômico, deflagra a criatividade, estimula o turismo,
além de ser fonte de lazer. Nos últimos anos, o debate sobre o lugar da cultura na
sustentabilidade vem crescendo, junto com um movimento internacional para integrá-la às
políticas de desenvolvimento das nações.
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Na Rio+20, os líderes mundiais discutem dois temas centrais, que não mencionam a cultura: a
transição para a ―economia verde‖ e a reforma das estruturas institucionais para o
desenvolvimento sustentável. Do mesmo modo, as sete questões críticas da conferência
(emprego, energia, cidades, alimentação, água, oceanos, desastres) ignoram a esfera cultural.
―A cultura e a diversidade cultural têm de entrar como um eixo estratégico nos planos de
desenvolvimento dos Estados, que hoje pouco se relacionam com elas. Há um potencial
grande de relação entre a cultura e o desenvolvimento sustentável de uma localidade‖,
defende GiulianaKauark, que participa da Rio+20 e faz parte do U40, fórum internacional que
visa promover a convenção da Unesco sobre a diversidade cultural.
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CAPÍTULO II - CIDADES SUSTENTÁVEIS
Cidades sustentáveis são cidades que implementam políticas públicas sustentáveis,
que respeitam e preservam o meio ambiente.
A grande concentração da população mundial nas cidades e o crescente impacto ao meio
ambiente, vem despertando cada vez mais, a consciência das empresas e dos governos à
estabelecerem medidas sustentáveis que resultam em melhor qualidade de vida para seus
habitantes.
As cidades sustentáveis tomam medidas para evitar utilização inadequada dos imóveis
urbanos, o gerenciamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação
à infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como pólos geradores de tráfego, a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a
degradação ambiental.
Outra preocupação das cidades sustentáveis é fazer com que a população faça um uso
eficiente e sem desperdícios de água, energia, e sempre usando materiais renováveis.
Algumas ideias para facilitar e melhorar o clima no planeta é criar espaços multiuso para
evitar desperdícios, colocar tudo num mesmo bairro e incentivar o transporte alternativo,
para diminuir a poluição do planeta e melhor o ecossistema mundial.

2.0 - O QUE SÃO CIDADES SUSTENTÁVEIS E QUAIS SEUS BENEFÍCIOS NO
MUNDO ATUAL?
A partir do momento em que as leis que operam o ordenamento urbano cumprem com seus
propósitos e no momento em que estes propósitos são resultados de uma participação
democrática que levou à elevação das principais preocupações e interesses públicos

15

municipais

ao

status

de

normas

cogentes

estaremos

diante

do

conceito

de cidades sustentáveis.
Cidades sustentáveis seriam, portanto, aquelas cidades em que seus próprios cidadãos foram
chamados a opinar sobre o futuro de seu traçado, sobre as medidas urbanísticas corretivas
necessárias, sobre os equipamentos e serviços públicos desejados, ou ainda, sobre as políticas
públicas futuras.
Em documento do Ministério do Meio Ambiente, intitulado Cidades Sustentáveis: subsídios à
elaboração da Agenda 21 brasileira, consta que a discussão sobre cidades sustentáveis só
tomou vulto nos últimos dez anos, graças aos impulsos dados pela Rio-92 e pela Conferência
Habitat II. A necessidade de ambientalizar as políticas urbanas, ou construir cidades com
estratégias ecológicas tem sido postulada em dois nichos distintos que se fertilizam
mutuamente.
Ainda segundo este documento, um primeiro nicho foi construído pelos próprios
ambientalistas e pela crítica radical às cidades biocidas ou doentes. A partir da análise da
capacidade de suporte (carrying capacity) e do ‗metabolismo‘ que apresentam, realizando
assim, um exercício de balanço energético entre o que o que eles produzem e o que elas
consomem, esse biólogo demonstra que megalópoles como a Cidade do México, São Paulo,
Calcutá e Nova York são usinas de consumo de energia e de produção intensiva de resíduos
de toda ordem, buscando cada vez mais longe os insumos de que necessitam e estendendo em
escala global suas pegadas ecológicas (ecologicalfootprint). Ele contrasta as noções
de cidades biocidas e ecológicas, comparando formas de organização em que, na primeira os
ciclos não são sequer pensados ou planejados, e na segunda, existe uma consciência ambiental
dos gestores e dos cidadãos.
É muito difícil estabelecer o que seria uma cidade ideal. Na realidade, a própria condição
humana limita a concepção do que seria perfeito e ideal. No entanto, dentro do padrão atual
do desenvolvimento humano e científico, uma cidade ―ideal‖ seria uma cidade sustentável.
Uma cidade que possa se desenvolver (não necessariamente crescer) sem que comprometa a
qualidade física e moral do espaço a ser habitado por gerações futuras.
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Vale ainda lembrar que a Lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, em seu art.
2º, inciso I dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante a garantia do direito
a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações.
Desta forma, é possível concluir, trazendo o conceito de cidades sustentáveis, exposto por
Odete Medauar, que as define como aquelas em que o desenvolvimento urbano ocorre com
ordenação, sem caos e destruição, sem degradação, possibilitando uma vida urbana digna para
todos.
A importância da sustentabilidade e os efeitos positivos que esta gera para a sociedade e o
meio ambiente são cada vez mais reconhecidos. Com isso, é importante destacar também que
o desenvolvimento sustentável, aliado ao processo de urbanização das cidades, geram
benefícios de diversos tipos para as pessoas.
A urbanização sustentável traz, portanto, vantagens de cunho social, como a melhoria da
qualidade de vida nas cidades; de cunho econômico, refletindo-se na prosperidade da
economia local; e ambiental, contribuindo para a diminuição do problema de aquecimento
global, entre outros.

2.0.1- Aspectos Sociais
No desenvolvimento das cidades, a conscientização e os hábitos da população quanto às
práticas sustentáveis produzem um efeito positivo nas relações sociais e mesmo na vivência
de seus habitantes. É inegável a melhoria na qualidade de vida da população. A diminuição de
poluição sonora pode constituir um fator de grande relevância para a satisfação dos indivíduos
em uma cidade, por exemplo, sendo consequência do desenvolvimento de um transporte
ecologicamente correto e também da maior utilização de bicicletas.
Da mesma forma, a urbanização sustentável estaria aliada a benefícios sociais tais como a
criação de empregos em áreas como a agricultura verde urbana e periurbana, o transporte
público, a energia renovável, a gestão de resíduos e reciclagem, e a construção verde. A
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implementação de novas tecnologias e a busca por um desenvolvimento sustentável requerem
o emprego de profissionais com reconhecimento nessas áreas.
As cidades sustentáveis podem trazer ainda certa redução da pobreza e da desigualdade
poderia significar um cotidiano menos sedentário da população de uma cidade sustentável.

2.0.2- Aspectos Econômicos
Ao seu relacionar o processo de urbanização com um desenvolvimento sustentável, é
recorrente o pensamento da dicotomia entre uma prosperidade econômica e a preservação
ambiental. Tem-se em mente, muitas vezes, que certas práticas e princípios sustentáveis não
apresentam nenhuma viabilidade econômica, ou não possuem vantagens se comparados a
outros meios de produção. Porém, é importante ressaltar a importância do processo de
urbanização sustentável, uma vez que as cidades são o principal locus de produção
econômica.
Como dito anteriormente, as cidades sustentáveis são densas. Isto implica em dizer que
cidades com maiores densidades urbanas apresentam menor consumo de energia per capita e
maior otimização de sua infraestrutura. Tal aspecto é ilustrado por meio da questão de
crescimento urbano, o que argumenta que uma forma de buscar a sustentabilidade urbana é a
reconstrução ou mesmo a reciclagem, dos espaços na cidade, e não sua expansão cada vez
mais acentuada.
Uma urbanização sustentável, dessa forma, tem o papel fundamental de promover a eficiência
produtiva por meio da diminuição dos gastos com transporte e ampliando as redes de
comércio, por exemplo. O investimento em infraestrutura e o uso de energias renováveis,
assim, gerariam vantagens econômicas por meio de uma maior utilização dos meios de
transporte coletivo e de bicicleta, já que é expressiva a redução dos gastos em combustíveis
não renováveis. Além disso, a promoção de prática sustentáveis está relacionada a uma
diminuição substancial dos custos para as cidades e para os próprios cidadãos, tendo em vista
o dispêndio de tempo em congestionamentos e problemas de saúde decorrentes do convívio
urbano.
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2.0.3- Aspectos ambientais
Os benefícios ambientais advindos do processo de urbanização sustentável são variados,
influenciando não apenas o próprio ecossistema diretamente, mas também, como foi visto
anteriormente, as populações residentes das cidades.
A implementação de um sistema de mobilidade urbana eficiente e mesmo a criação de mais
espaços verdes são responsáveis por uma redução da poluição do ar. Nesse aspecto, colabora
contra os problemas de inversão térmica, ilhas de calor e se implantar cidades sustentáveis,
incorporando tanto na esfera pública quanto na esfera privada os critérios de sustentabilidade.
Tais cidades mostram que o sucesso atingido a nível local em alguns casos pode incentivar e
ajudar na construção de cidades sustentáveis em vários lugares no mundo.

2.1-

QUAIS

AS

PRINCIPAIS

PRÁTICAS

ADOTADAS

PELAS

CIDADES

SUSTENTÁVEIS?
As principais medidas adotadas pelas cidades sustentáveis são:
- - Ações efetivas voltadas para a diminuição da emissão de gases do efeito
estufa, visando o combate ao aquecimento global.
- Medidas que visam a manutenção dos bens naturais comuns.
- Planejamento e qualidade nos serviços de transporte público, principalmente
utilizando fontes de energia limpa.
- Incentivo e ações de planejamento para o uso de meios de transporte não
poluentes como, por exemplo, bicicletas.
- Ações para melhorar a mobilidade urbana, diminuindo consideravelmente o
tráfego de veículos.
- Promoção de justiça social.
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- Destino adequado para o lixo. Criação de sistemas eficientes voltados para a
reciclagem de lixo. Uso de sistema de aterro sanitário para o lixo que não é
reciclável.
- Aplicação de programas educacionais voltados para o desenvolvimento
sustentável.
- Investimentos em educação de qualidade.
- Planejamento urbano eficiente, principalmente levando em consideração o
longo prazo.
- Favorecimento de uma economia local dinâmica e sustentável.
- Adoção de práticas voltadas para o consumo consciente da população.
- Ações que visem o uso racional da água e seu reaproveitamento.
- Práticas de programas que visem a melhoria da saúde da população.
- Criação de espaços verdes (parques, praças) voltados para o lazer da
população.
- Programas voltados para a arborização das ruas e espaços públicos.

2.2 – QUAIS AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL E
NACIONAL NA TEMÁTICA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL?
No âmbito nacional, é evidente a importância do desenvolvimento sustentável no processo de
urbanização das cidades. Para isso, o papel da conscientização individual e a educação tornase altamente necessário.
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Juntamente a isso, é apontado para a relevância de se reconstruir e restaurar as cidades e seus
vazios urbanos, sendo preciso melhorar a constituição dos investimentos públicos. Além
disso, deve-se verificar a existência de um comportamento a nível governamental, de
organizações do terceiro setor, da iniciativa privada e sociedade civil, corroborando para a
construção de uma sociedade mais justa e inclusiva no uso do território urbano, e, portanto,
mais sustentável. Assim, as ações de responsabilidade social e ambiental configuram-se
dentro de uma relação de interdependência entre esses atores, possibilitando a realização do
desenvolvimento sustentável.
O governo, dessa forma, apresenta papel fundamental no incentivo à tecnologia em busca do
desenvolvimento sustentável nas cidades. Assim, a formação de clusters, perímetros urbanos
onde há concentração de empresas, universidades, centros de treinamento e diferentes
instituições envolvidas no processo de pesquisa e de desenvolvimento do setor produtivo pode
representar um avanço significativo nesta área.
O processo de urbanização sustentável então se torna possível, e necessário, em setores como
a construção e o desenvolvimento imobiliário urbano, por meio da ―adoção de sistemas
inteligentes de construção habitacional industrializada, pré-moldada, com tecnologias recentes
e mão-de-obra qualificada‖.
Já no âmbito internacional, ao se promover o desenvolvimento sustentável na urbanização das
cidades, cabe questionar as dificuldades de implementação deste âmbito nacional e
consequentemente quais seriam seus efeitos para as políticas públicas urbanas. Um aspecto a
ser pensando é, sem dúvida, a relação do desenvolvimento sustentável e a dicotomia entre
países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Essa ambiguidade reflete a preocupação
acerca de uma exploração excessiva dos recursos naturais e como estes deveriam ser
utilizados.
A mudança para uma forma de desenvolvimento mais sustentável exige responsabilidade,
ética e compromisso. Apesar das diferenças sociais, econômicas e ambientais variarem de
país para país, todos têm de seguir juntos em prol da mesma causa. Cada nação terá de definir
a sua própria estratégia de mudança; no entanto, todas deverão chegar a um consenso sobre o
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conceito básico de desenvolvimento sustentável, já que este deve ser um objetivo mundial,
enfrentado em conjunto por todas as nações.

2.3

–

QUAIS

SERIAM

AS

DIRETRIZES

DE

PROJETO

PARA

O

DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS MAIS SUSTENTÁVEIS?
A definição mais notória de Sustentabilidade é aquela sugerida em 1987 pela Comissão
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, no relatório Nosso Futuro Comum: ― suprir
as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as
suas.‖
Trata-se de um conselho sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos,
sociais culturais e ambientais da sociedade humana.
Assim, para que um empreendimento seja sustentável, deve ter em vista quatro princípios
básicos:
- Ser ecologicamente correto;
- Ser ecologicamente viável;
- Ser socialmente justo; e
- Ser culturalmente aceito
A construção sustentável tem como objetivo aplicar esses mesmos princípios ao processo de
planejamento e execução de obras, propondo soluções aos principais problemas ambientais de
nossa época, buscando explorar menos quantidade de matéria e energia, causar menos
poluição e produzir menos resíduos, respeitando e zelando pelas pessoas envolvidas. Tudo
isso, agregando a moderna tecnologia e os benefícios que a evolução construtiva tem nos
trazido ao longo da história.
É importante ressaltar que a noção de construção sustentável deve estar presente desde o
estudo de viabilidade técnica, escolha do terreno, definição do programa de necessidades e
concepção arquitetônica, quando já devem ser considerados aspectos interdisciplinares do
processo de projeto, de execução da obra, de utilização, manutenção e principalmente da
conservação da construção durante todo o ciclo de vida útil, os quais garantirão a sua
sustentabilidade.
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CAPÍTULO III - AÇÕES SUSTENTÁVEIS

Quando se fala em Sustentabilidade, as pessoas normalmente pensam, apenas, na
preservação do meio ambiente e dos espécimes em extinção. Na verdade, a sustentabilidade
vai muito além disso, pois abrange um conceito mais ampliado, que insere também a figura do
homem e, consequentemente, sua preservação. Para isso, surgiu o conceito de sustentabilidade
social, que se preocupa em promover ações voltadas para o resgate da cidadania da pessoa
humana, garantindo seus direitos universais: saúde, educação, moradia, trabalho, etc. Para um
processo sustentável, o bem-estar do homem é objetivamente necessário, pois é ele o principal
responsável por implementar as demais ações de sustentabilidade que garantirão o futuro para
a sua e para as novas gerações.
A dimensão social da estabilidade destaca o papel dos indivíduos e da sociedade nos
processos de preservação do Meio Ambiente e garantia do desenvolvimento sustentável.
Nesse caso, a sustentabilidade social está ligada intimamente à ideia de bem-estar,
clarificando quais as funções dos indivíduos e das organizações e produzindo estabilidade
social. Os principais benefícios obtidos através das ações de sustentabilidade social são:
garantia da autodeterminação e dos direitos humanos dos cidadãos; garantia de segurança e
justiça, através de um sistema judicial fidedigno e independente; melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos, que não deve ser reduzida ao bem-estar material; promoção da igualdade
de oportunidades; inclusão dos cidadãos nos processos de decisão social, de promoção da
autonomia da solidariedade e de capacidade de autoajuda dos cidadãos; e garantia de meios de
proteção social fundamentais para os indivíduos mais necessitados.
Várias são as ações de caráter social sustentável que são promovidas, anualmente, por
governos, empresas e instituições civis (o chamado ―Terceiro Setor‖): programas de combate
à fome, de formação profissional gratuita, de geração de emprego e renda e de promoção da
saúde em comunidades carentes são exemplos da enorme variedade de alternativas de
manutenção do bem-estar do homem. A essas ações ainda podem ser agregadas outras,
voltadas à questão ambiental. No Estado do Rio, por exemplo, há o Programa de Microbacias
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Hidrográficas, financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), voltado
para as pequenas propriedades de agricultores familiares, que recebem recursos para investir
na sua produção, com a contrapartida de promover ações de recuperação de áreas degradadas,
preservação permanente e a melhoria na quantidade e qualidade das águas. A ideia também
foi aplicada em outros estados: em São Paulo, 90 mil famílias rurais são atendidas.
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento de ações que garanta o suprimento das
necessidades da sociedade atual sem prejudicar o fornecimento de suprimento para as
gerações futuras. Ou seja, preservando e multiplicando recursos, sem esgotá-los.
Sem um novo modelo econômico pautado no desenvolvimento sustentável, muitos recursos
deixarão de existir, muitas sociedades deixarão de ter acesso ao que restar e muitos serão os
atingidos pela escassez. O que fazer, então, para não permitir que isso aconteça?
Ações dessa natureza são complexas, pois precisam do envolvimento de cadeias e redes de
organizações. É necessária uma mobilização conjunta de vários atores da sociedade. E,
principalmente, é preciso admitir que os recursos são finitos, sendo a proteção e recuperação
do meio ambiente uma das principais preocupações.
O primeiro passo, então, para o desenvolvimento de ações sustentáveis é a conscientização, é
trabalhar a educação dos envolvidos de forma que entendam a importância de se trabalhar
com esse conceito. Talvez, o mais complexo seja fazer com que apreendam e multipliquem os
conhecimentos passados. Fazer com que o que foi ensinado passe a fazer parte do novo modo
de vida dos envolvidos. Criar redes de discussão, grupos de trabalho, envolver empresas,
comunidades e ONGs.
O segundo passo é estabelecer as áreas de prioridade (meio-ambiente, educação, geração de
renda, desigualdade social etc), as atividades que se quer desenvolver e os objetivos que se
quer alcançar. A partir daí, desenvolver projetos que envolvam a comunidade, mostrando que
cada um é responsável pelo mundo em que se vive. O impacto social deve ser avaliado, os
resultados mensuráveis e as metas executáveis.
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A execução dos projetos é o terceiro passo. Aqui, é necessário atentar para a sustentabilidade
do próprio projeto. Quanto mais conscientização existir, maior o número de pessoas e
recursos envolvidos e maior a possibilidade de continuação. É preciso que haja uma equipe
dedicada, com pessoas que conheçam os problemas abordados e as soluções propostas.
A gestão do projeto e dos recursos deve ocorrer de forma transparente, com a participação de
membros da comunidade, realizando alterações sempre que necessário. Os resultados devem
ser expostos à comunidade e as tecnologias desenvolvidas replicadas em outros projetos ou
comunidades. Se todos abraçarem a mesma causa, o desenvolvimento sustentável deixará de
ser teoria para ser uma prática constante no mundo.

Figura 5: Ações Sustentáveis
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3.1

-

QUAIS

AÇÕES

DEVEM

SER

ADOTADAS

PARA

O

TRIPÉ

DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SE MANTER EM EQUILÍBRIO?
A sustentabilidade, em termos de documentos da ONU (Organização das Nações Unidas) e
rascunhos para a Rio+20, gerou uma visão de base para sustentabilidade que tem o seguinte
tripé:
1. Ser economicamente viável;
2. Ser socialmente justo;
3. Ser ambientalmente correto.
Também conhecido como ―Triple BottonLine‖ , linha de três pilastras, foi criado em 1990,
por John Elkington, inglês, fundador da ONG SustainAbility. Essa concepção de tripé de
sustentabilidade tem recebido críticas de diversas correntes.
No quesito de “economicamente viável” há um paradoxo, pois a economia atual, ainda
preenchida de conceitos e ações do século XX em pleno início do século XXI, ainda é
estimulada pela concorrência, pela contratação de mão-de-obra mais barata e busca do lucro
pelos estímulos do consumismo que mantém o faturamento das empresas e do ritmo de
geração de empregos.
O quesito socialmente justo falha na concepção de uma sociedade que se mantém no ciclo
lucrativo da competição que deixa à margem cerca de 2 bilhões de pessoas na miséria no
mundo e, principalmente, nos países mais pobres do mundo alheios a uma política social e
institucional séria.
O terceiro item, o “ambientalmente correto” também é considerado utópico pelo ritmo
desenfreado de ações extrativistas e destruidoras nos ecossistemas do planeta em prol da
produção de serviços e produtos nãos-sustentáveis, ou sustentáveis em nível simbólico
e marketista em algumas ações de comunicação empresarial. A humanidade e o seu ritmo
produtivo pós-industrial ainda não conseguiu mitigar o avanço das poluições e do excesso de
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consumo de energia no planeta, havendo somente ações e projetos pontuais de relevância
contra o aquecimento global e na defesa de biomas e espécies.
O tripé da sustentabilidade tem sido considerado um conceito puramente retórico, porém é
utilizado como medidor em nível social, ambiental e econômicas em relatórios oficiais de
empresas privadas e públicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável em todo o
mundo.
Também referido como 3P´s depende de questões políticas e culturais, de um alto nível de
coerência para que as dúvidas e falhas relatadas anteriormente possam ser detectadas e
superadas, sempre equilibrando o que é esperado de um projeto de desenvolvimento e o que
está sendo verdadeiramente implementado.

3.2 – QUAIS AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS PROMOVIDAS PELAS EMPRESAS E
QUAL A EMPRESA DE MAIOR DESTAQUE NESTE MEIO?
Cada vez mais empresas estão conscientes da importância de ações de sustentabilidade para
preservação do meio ambiente. Atualmente, é possível contar com benefícios fornecidos pelo
Governo para instituições que realizem atividades sustentáveis, como redução de impostos ou
financiamentos para projetos. Inicialmente, é preciso que todos os colaboradores participem
da iniciativa verde proposta e que façam sua parte para que os resultados possam aparecer.
Algumas dicas importantes de sustentabilidade nas empresas são realizar mudanças no
ambiente corporativo e no hábito das pessoas. Instalar lixeiras para reciclagem e realizar
campanhas internas para o seu uso é uma ótima forma de fazer o descarte correto do lixo.
Ainda dispor vários lixeiros em locais estratégicos permite uma melhor higienização do
ambiente.
Algumas dicas importantes de sustentabilidade nas empresas são realizar mudanças no
ambiente corporativo e no hábito das pessoas. Instalar lixeiras para reciclagem e realizar
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campanhas internas para o seu uso é uma ótima forma de fazer o descarte correto do lixo.
Ainda dispor vários lixeiros em locais estratégicos permite uma melhor higienização do
ambiente.
Utilize os recursos da empresa (como papeis e copos descartáveis) de forma inteligente, isso
contribui para a limpeza do local, diminui a quantidade de resíduos sólidos e reduz custos
para a empresa. Outra dica é utilizar lâmpadas fluorescentes no lugar das comuns, que duram
dez vezes mais e ainda podem ser recicladas. Da mesma forma, trocar o papel comum pelo
reciclado e utilizar lápis de madeira produzidos por companhias que realizam o replantio é
sempre bem-vindo.
Os empresários também podem conscientizar seus colaboradores quanto à carona solidária ou,
caso morem perto do local de trabalho, substituir o uso do carro ou transporte público pela
bicicleta ou caminhada. Além disso, incentivar o uso de menos papel ou criar blocos usando
papéis usados é um diferencial. No verão, permitir o uso de roupas leves evita o uso da
capacidade máxima do ar condicionado. Aproveite para desligar o aparelho uma hora antes do
fim do expediente.
Caso a estrutura do prédio possua vários andares, permita a instalação de janelas melhora a
circulação de ar no ambiente de trabalho, pois dá uma impressão maior de espaço e de
liberdade. Por fim, preferia tons claros nas paredes, pois refletem mais energia solar e
impedem que o local fique quente ou abafado.
Como exemplo de empresa, podemos citar a Unilever. A Unilever Brasil foi eleita a empresamodelo 2011 pelo Guia Exame de Sustentabilidade, a mais conceituada publicação do país em
responsabilidade social corporativa. Trata-se da principal categoria do Prêmio que aponta
ainda outras 21 companhias com práticas neste contexto. O case que deu à Unilever Brasil a
importante conquista é o Plano de Sustentabilidade, lançado globalmente em novembro de
2010, mas que no Brasil teve início em junho do mesmo ano, quando o CEO Paul Polman
esteve em São Paulo lançando a visão ―Trabalhar para criar um futuro melhor todos os dias‖.
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Dentre os pontos avaliados estão a sinergia entre o Plano Global de Sustentabilidade e demais
áreas da companhia como: categorias - com amplo destaque na matéria para as marcas Omo e
Comfort, reconhecidas como inovações sustentáveis - supplychain e customerdevelopment,
além do fato da Unilever ter conquistado em seu relatório de sustentabilidade, o índice GRI
A+.
Outro quesito avaliado pela equipe da Exame é o bem sucedido trabalho da Unilever Brand ,
que por meio do conceito Cada Gesto Conta, vem reforçando o Plano da Sustentabilidade da
empresa, além de representar um diferencial no mercado brasileiro.

3.3 - QUAIS AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA COLABORAR COM A
SUSTENTABILIDADE NO DIA- A-DIA?
Impregnar nosso cotidiano de práticas sustentáveis é um dos caminhos a serem percorridos
para preservar a qualidade de vida das futuras gerações. Simples dicas para mudanças de
hábitos são passos importantes que contribuem para uma sólida mudança planetária. Com
atitudes que visam a preservação dos recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico em
nosso planeta, as práticas sustentáveis estão relacionadas à diminuição da poluição, incentivo
à reciclagem, reflorestamento, uso responsável da água e eliminação do desperdício. O
objetivo é reduzir ao máximo os impactos ao meio ambiente. Como por exemplo:
Recicle: Você sabia que mais da metade do lixo da sua casa pode ser reciclado? Basta separar
os materiais recicláveis do lixo orgânico e do que não pode ser reciclado e descartá-lo em
centros de coleta seletiva;
Faça compostagem: O ato de transformar resíduos orgânicos em adubo é benéfico para o
meio ambiente.
Precisa mesmo do ar-condicionado? Na maior parte das vezes, uma janela aberta resolve o
incômodo do calor. Quando for usar o ar-condicionado, aumente em 2 graus. Com essa
atitude, você evita que 900 kg de dióxido de carbono por ano subam para a atmosfera. Uma
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boa alternativa é usar um bom ventilador, que consome menos energia do que o arcondicionado;
Utilize lâmpadas fluorescentes: Elas são mais econômicas e gastam até 65% menos energia,
além de durarem até 10 vezes mais do que as lâmpadas comuns, reduzindo, assim, a geração
de resíduos;
Prefira eletrodomésticos ecoeficientes – Compre apenas eletrodomésticos que tenham
avaliação ―A‖ no selo Procel. Eles ajudam a diminuir sua conta de luz e permitem o uso mais
eficiente de energia elétrica.
Feche a tampa da panela: Com isso há uma maior concentração de calor e economia de gás
de cozinha;
Feche bem a porta da geladeira: Caso ela fique aberta, há um maior consumo de energia
para manter a temperatura. Pense no que quer pegar antes de abri-la. Evite manter a
temperatura interna do refrigerador inferior a 5 graus. Isso aumenta o consumo energético em
cerca de 7%;
Trabalhe em casa: Se a sua atividade profissional permite, trabalhe remotamente alguns dias
por semana. Ao trabalhar de casa, você gasta menos combustível e diminui o estresse do
deslocamento;
Desligue o monitor: Quando sair da sala de trabalho, desligue o monitor do computador. As
proteções de tela também gastam energia que pode ser economizada apenas ao apertar um
botão;
Reduza as impressões: Pense antes de imprimir, com isso há economia de tinta e de papel. A
fabricação de mais papel faz com que sejam derrubadas mais árvores, aumentando o
aquecimento global e diminuindo a qualidade do ar e da água. Caso seja necessário imprimir,
opte sempre pelo papel com selo FSC, imprima só o necessário no modo econômico e utilize
os dois lados da folha;
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Utilize transporte coletivo: Caso você não possa fazer home office, tente trocar o transporte
individual por coletivo ou bicicleta. Outra opção é dividir o percurso com colegas de trabalho;
Vá de escada: Crie o saudável hábito de substituir o elevador pelas escadas. Além de
economizar energia, você fará um bem enorme para a sua saúde.
Racionalize o uso de pilhas: procure usar pilhar recarregáveis. Quando acabar sua validade,
deposite-as em caixas coletoras específicas. As pilhas contaminam a água e o solo, com
mercúrio e cádmio, e a atmosfera com vapores tóxicos;
Faça revisão regularmente em seu carro: Dessa forma você economiza combustível e
despeja menos CO2 na atmosfera.
Fique atento à conta de luz: perceba quantos aparelhos eletrônicos ficam no modo de espera
(stand-by) constantemente. Crie o hábito de tirar televisão, DVDs, sons e outros aparelhos da
tomada e calcule a economia na conta;
Seja um agente voluntário do “apagão”: Saia por aí apagando todas as luzes seja em casa,
no trabalho, em banheiros públicos, restaurantes ou onde encontrar uma lâmpada acessa
desnecessariamente. A conta nem sempre é você quem paga, mas o prejuízo ambiental reflete
em todo o planeta;
Evite os descartáveis: prefira os alimentos fora das bandejas de isopor, o copo de vidro, as
sacolas e guardanapos de pano, enfim, todo produto que se use, lave e use novamente. Assim,
você economiza os recursos da natureza e diminui a quantidade de lixo, um dos grandes
problemas do nosso tempo.
Leia os rótulos dos produtos: Evite os que possam conter transgênicos. Na dúvida, não
compre.
Reflita, inspire outros, plante: Se cada brasileiro plantar uma árvore, serão 190 milhões de
árvores a mais por ano no país. Se o mundo todo plantar, serão 6,5 bilhões. Uma árvore em
crescimento absorve mais dióxido de carbono da atmosfera do que emite, reduzindo os gases
responsáveis pelo aquecimento global.
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CONCLUSÃO

Com a conscientização da sociedade da necessidade de preservação do meio ambiente e
decorrente legislação que assegurasse isso, as empresas precisam adaptar-se a essa nova
realidade. Para tanto é necessário investimento em modificações de processos de produção.
As mudanças nas atividades produtivas não podem ser feitas de forma arbitrária, apagar a luz
durante o dia não é sinônimo de sustentabilidade, é preciso intenso estudo sobre os impactos
gerados durante esses processos. A partir deste conhecimento, pode-se definir os métodos a
serem utilizados para tornar a produção eficiente do ponto de vista ambiental. Algumas
medidas a serem adotadas são a especialização da mão-de-obra, redução de resíduos, uso
controlado da energia, utilização de matérias-primas menos tóxicas.
A produção e o consumo sustentáveis têm um ideal em comum: reduzir o impacto dos
processos produtivos sobre o meio ambiente e implementar o desenvolvimento econômicosocial. A produção sustentável ocorre quando a indústria adota as melhores alternativas para
minimizar custos ambientais e sociais durante a extração, produção e descarte dos produtos.
Já a definição de consumo sustentável passa pela escolha de produtos que utilizam menos
recursos naturais na produção, na utilização e no descarte.
A importância da sustentabilidade e os efeitos positivos que esta gera para a sociedade e o
meio ambiente são cada vez mais reconhecidos. Com isso, é importante destacar também que
o desenvolvimento sustentável, aliado ao processo de urbanização das cidades, geram
benefícios de diversos tipos para as pessoas.
A urbanização sustentável traz, portanto, vantagens de cunho social, como a melhoria da
qualidade de vida nas cidades; de cunho econômico, refletindo-se na prosperidade da
economia local; e ambiental, contribuindo para a diminuição do problema de aquecimento
global, entre outros.
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Todos os dias podemos ver exemplos ou novas atitudes sendo tomadas em prol da
sustentabilidade, da preservação ao meio ambiente, etc. São atitudes louváveis que
apresentamos aqui, e que devem ser levadas como inspiração para que cada um de nós possa
fazer a sua parte.
Devemos, todos nós, fazer algo novo para contribuir com a melhoria de nossa própria
qualidade de vida. Abandonar velhos hábitos e cultivar novos, afim de nos re-educarmos, no
que diz respeito ao nosso relacionamento com a natureza.
Dessa forma, podemos abrir caminho para que outras pessoas sejam incentivadas a, da mesma
forma, mudar seus hábitos. A conscientização de que realmente existe um problema e que
podemos trabalhar para resolvê-lo, dia após dia, ano após ano, é uma longa jornada. Mas
acreditamos que seja algo possível, muitas empresas têm trabalhado seguindo novos conceitos
de produção e reutilização de seus recursos, e, ainda que muitas empresas estejam mudando
seus conceitos pela vantagem financeira, todos nós somos beneficiados pela redução aos
danos ao planeta. Percebemos que falta divulgação das empresas que colaboram com o meio
ambiente, e que essa divulgação seria de extrema importância, pois incentivariam as
empresas perceberem o quanto pode ser lucrativo, tanto para elas como para o bem comum.
O tempo de mudar é hoje. Precisamos aprender a viver em harmonia, respeitando o que o
nosso planeta tem a nos oferecer.
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CAPÍTULO I - O QUADRO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
BRASILEIRO

1.1 HISTÓRICO DA COBRANÇA DE TRIBUTOS NO BRASIL
As obrigações tributárias estão presentes em todas as fases da história da civilização.
Especificamente sobre a história de nosso país, destaca-se que no Brasil Colônia era comum
que projetos de colonização do território fossem financiados, sendo que o propósito da coroa
portuguesa neste sentido era único: de enriquecer e engrandecer a sua Metrópole. O sistema
português de cobrança de tributos sustentavase na prática da ―derrama‖, ou seja, da cobrança
forçada de um imposto atrasado sobre
todo e qualquer tipo de produção¹.

Na Colônia não existia um método desenvolvido a fim de estabelecer as quotas de impostos.
A regra geral era a cobrança uma quinta parte de tudo que fora produzido, seja na forma de
bens ou na forma de ouro, prática comum naquela época. O quantum arrecadado era em parte
utilizado para sustentar a Corte Local, sendo que a maior parte dos recursos era levada
diretamente para a Corte portuguesa. Fica evidenciado, portanto, que os recursos arrecadados
não eram utilizados em benefício das populações locais².

Com o tempo a sociedade passou por grandes transformações. O Brasil do século XXI é
exemplo disso. O estado absolutista do século XVI deu lugar às instituições democráticas, de
um Estado Burguês³. O tributo pode ser percebido como um instrumento de justiça social, que
auxilia o Estado a auferir os recursos necessários para a manutenção e equilíbrio econômico,
visando a compensar a falta de recursos dos cidadãos menos afortunados.

A Constituição Federal de 1988 dispõe acerca da atividade tributária da Administração
Pública por meio de uma série de princípios. A Carta Magna traz em seu bojo as regras para a
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execução das políticas arrecadadoras do Estado, bem como as limitações ao poder de tributar,
objetivando proteger e garantir os direitos dos cidadãos brasileiros.

Muito embora o texto constitucional garanta a aplicabilidade dos mais diversos princípios,
como por exemplo, o princípio da anterioridade e da anterioridade nonagesimal, existem
ainda lacunas que permitem algumas surpresas ao contribuinte, através da possibilidade de
aprovação de modificações na legislação tributária, seja na forma de Decretos ou de Medidas
Provisórias, que podem vir a ser editados no último dia do ano para aplicação no início do
exercício financeiro seguinte.

A fixação de parâmetros para as leis tributárias, especialmente a aplicação do princípio da
anterioridade, decorre, sobretudo, da necessidade de proteção dos interesses do cidadãocontribuinte.

A carga de tributos estabelecida pelos Governos varia conforme as necessidades do próprio
Governo e da sociedade. Considerando a transformação das sociedades, conseqüentemente a
mudança nas suas necessidades, compreende-se a indispensabilidade do Estado em conseguir
os recursos necessários para a manutenção da máquina burocrática, de modo a atender as
demandas sociais.

Com o passar do tempo, o regime tributário foi se tornando mais e mais complexo, e o Estado,
na tentativa de se adequar às demandas, acabou por instituirmais tributos e expedir
inesgotáveis normas.

Pois bem, nos dias atuais constata-se que a carga tributária imposta sobre a sociedade
brasileira é superior à de outrora, inclusive no aspecto específico atinente ao regime tributário
do setor elétrico. O que não se pode afirmar é que a União esteja arrecadando mais do que em
outros momentos históricos, uma vez que não se trata apenas dos percentuais recebidos das
mais diferentes fontes de arrecadação. A economia atual é muito mais pujante, movimenta
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uma quantidade de bens muito superiores e tem, por conseguinte, o cidadão acaba tendo de
contribuir com um maior número de tributos.

Diante desse quadro, observa-se um crescente aumento na economia informal e estímulo à
prática de sonegação dos tributos, quando não de elevado grau de corrupção.

A cobrança dos tributos atinge toda a população, por isso, é pertinente dizer que a sociedade
deveria participar na elaboração de um novo Sistema Tributário ou de suas alterações. Uma
forma de fazê-lo seria por meio de consultas à sociedade.

Desde 1995, tramita no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional, para a
Reforma Tributária, é a chamada PEC-175-A, que jamais foi apreciada. Há mais de vinte anos
observa-se, uma vontade e constante necessidade de profundas transformações no Sistema
Tributário Nacional por parte de todos os setores da economia e dos cidadãos contribuintes.
Reivindica-se uma redução da complexidade do sistema Tributário, bem como, da elevada
carga de impostos, a supressão da cumulatividade de certos tributos e a desoneração das
exportações.

Neste sentido, resta como alternativa à sociedade exigir dos representantes políticos uma
racionalização do Sistema Tributário, que deverá conduzir a uma maior arrecadação com a
eficiência dos controles e à transparência da Administração Pública no que diz respeito à
aplicação dos recursos arrecadados em benefício de todos, visando à construção de um
modelo compatível com a realidade e as necessidades do século XXI.

Cumpre ressaltar que nenhum país no mundo conseguiu abrandar as desigualdade sociais e
obter um desenvolvimento harmônico sem adotar uma tributação justa.
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1.2 AS FUNÇÕES E CONCEITOS DE TRIBUTO

O conceito de tributo não é unívoco, mas varia de acordo com diferentes perspectivas:
histórica, política, social, econômica e jurídica, bem como em relação ao agente que dele faz
uso.

A tributação pode assumir múltiplos conceitos e funções, de acordo com os valores e
princípios maiores que se deseja por meio dela alcançar num determinado período histórico.
Sobre o assunto, Ricardo Lobo Torres afirma que a atividade fi nanceira do Estado, apesar de
instrumental, ―não é neutra frente aos valores e princípios jurídicos, senão que a eles se
vincula fortemente‖⁴ .

Sobre a orientação do Direito Tributário por valores, Klaus Tipke afirma que:

O Direito Tributário de um Estado de Direito não é Direito técnico de conteúdo qualquer,
mas ramo jurídico orientado por valores. O Direito Tributário afeta não só a relação
cidadão/Estado, mas também a relação dos cidadãos uns com os outros. É Direito da
coletividade⁵ .

Numa visão macroeconômica, os tributos cumprem prioritariamente uma finalidade fiscal, ou
seja, arrecadar recursos financeiros aos cofres públicos.

Neste sentido, os tributos ocupam um lugar central, sendo responsáveis por
cerca de 80% do total das receitas no resultado nominal do governo, conforme quadro abaixo:
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Ocorre, porém, que os tributos podem igualmente ser utilizados pelo Estado como
instrumento de parafiscalidade ou extrafiscalidade, ou seja, tanto como uma forma de
intervenção na economia, como um elemento chave na aplicação das políticas sociais e de
redistribuição.
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“no mundo moderno (...) o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na
economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o
consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais diversos na economia”⁶ .

O tributo pode ser:
A. Fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado.
B. Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico,
buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros.
C. Parafiscal, quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades
que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através
de entidades específicas.
(MACHADO, 2005 p.81).

Legalmente, o tributo é definido pelo art. 3° do Código Tributário Nacional como uma
“prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada”. Assim, uma vez realizado o fato descrito na sua norma de incidência
(fato gerador), estará o contribuinte ou responsável obrigado a recolher aos cofres públicos o
respectivo montante.

Interessante notar que a definição do CTN não traz menção à função ou a destinação que será
dada ao tributo. Ou seja, a legalidade do tributo não está condicionada, a princípio⁷ , a
destinação do dinheiro arrecadado. A definição contida no art. 3° do CTN é composta, assim,
de seis elementos, quais sejam,

a) prestação: Conceituar o tributo como uma prestação significa concebê-lo dentro de uma
obrigação jurídica. Uma obrigação jurídica é uma relação, da qual participam duas partes — o
credor e o devedor — e que tem por objeto o cumprimento de uma prestação pelo devedor ao
credor. No Direito Tributário, a obrigação jurídica tem por partes, de um lado, o Fisco
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(também chamado de sujeito ativo), representado pelo Estado ou entidades não estatais de
interesse público; e, de outro, o contribuinte (sujeito passivo). Esta obrigação terá por objeto o
dever de pagamento de uma prestação do contribuinte ao fisco. Esta prestação é representada
pelo tributo.

b) pecuniária ou em valor que nela se possa exprimir: O conteúdo da prestação objeto da
obrigação tributária — o tributo — só pode ser expresso em termos de dinheiro, pecúnia. Ou
seja, a representação do quantum devido pelo contribuinte ao fisco deverá ser sempre feita por
meio de moeda corrente. Esta disposição proíbe que o tributo seja expresso, por exemplo, por
meio de bens (tributos in natura) (ex: o pagamento a título de imposto de importação (II) será
de 1 produto ―X‖ a cada 100 produtos ―X‖ importados) e/ou trabalho (tributo in labore) (ex: o
devido a título de imposto sobre serviços (ISS) será 1 dia de serviço a cada 10 dias de serviço
trabalhado). O art. 3º do CTN é redundante, pois fala em prestação ―pecuniária‖ e, logo após,
se refere à expressão ―em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir‖, mencionando,
portanto, duas vezes o mesmo critério. Amaro faz crítica a esta redundância afi rmando que
―se a prestação é pecuniária, seu valor só há de poder (ou melhor, ele deverá) expressar-se em
moeda, pois inconcebível seria que se exprimisse, por exemplo, em sacos de farinha‖ ⁸ .
Cumpre ressaltar que a maneira através da qual o tributo é representado é situação diferente
da maneira como o tributo vai ser pago. Enquanto que a representação do tributo sempre será,
de acordo com o que vimos no art. 3º do CTN, em termos pecuniários (moeda corrente); o
pagamento do valor devido a título de tributo poderá ser feito, segundo o que dispõe o art.
156, XI do CTN, através da dação em pagamento de bens imóveis. Ou seja, determinado
tributo, expresso em moeda corrente, poderá ser pago por meio da entrega de bens imóveis
que correspondam àquele valor. Não há, portanto, dissonância entre os artigos 3º e 156 do
CTN, tendo em vista que aquele dispõe sobre a expressão da prestação, enquanto este sobre a
forma de satisfazer a obrigação tributária.

c)compulsória: Aqui, duas interpretações são possíveis. A primeira, que o dever de pagar
tributos é obrigatório, ou seja, independe da vontade do sujeito passivo, que deve pagá-lo
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mesmo contra o seu desejo. Assim, uma vez ocorrido o fato que enseja a incidência do tributo
(fato gerador), o contribuinte tem a obrigatoriedade de efetuar o pagamento do respectivo
tributo. Esta interpretação, todavia, é objeto de críticas dos doutrinadores, pois, segundo eles,
todas as demais prestações jurídicas (ex. aluguel, preço, salário)
também são compulsórias, ou seja, devem ser pagas obrigatoriamente. Assim, vista por este
ângulo, a compulsoriedade em nada particularizaria nem diferenciaria a prestação de natureza
tributária. Com base nesta crítica, uma
segunda interpretação é dada a este critério: a compulsoriedade diria respeito não à
obrigatoriedade do pagamento do tributo, mas ao nascimento da obrigação de prestar tributo.
Em outras palavras, o nascimento da obrigação de pagar tributo é que compulsório, ―o dever
de pagar tributo nasce independentemente da vontade‖ (MACHADO, 2005 p.71). Ao
contrário de outras obrigações jurídicas (locação, compra e venda, etc), em que o dever da
prestação nasce da vontade das partes envolvidas, o dever de pagar tributo nasce em virtude
de disposição de lei e não de ato de vontade dos sujeitos. Amaro ressalta que o dever de pagar
tributos ―se cria por força de lei (obrigação ex lege), e não da vontade dos sujeitos da relação
jurídica (obrigação ex voluntate)‖(AMARO, 2010 p.44). Assim, a manifestação de vontade do
contribuinte é irrelevante para o nascimento da obrigação tributária, de modo que surgido o
fato que a lei indica como fundamento à ocorrência da relação jurídica tributária (o fato
gerador), deve o contribuinte cumpri-la.

d) que não constitua sanção de ato ilícito: Este critério serve para diferenciar a figura do
tributo de outras prestações pecuniárias igualmente instituídas em lei, mas que, ao contrário
da prestação de natureza tributária, nascem em virtude da prática de atos ilícitos e como forma
de sanção a estes, tais como multas e penalidades pecuniárias. Em outras palavras, a hipótese
de incidência do tributo, o fato previsto em lei e que, ao ocorrer na vida real, dará origem à
obrigação tributária (fato gerador) sempre será um fato lícito (ex. circular mercadorias, prestar
serviços, auferir renda, etc).
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“Quando se diz que o tributo não constitui sanção de ato ilícito, isto quer
dizer que a lei não pode incluir na hipótese de incidência tributária o elemento ilicitude. Não
pode estabelecer como necessária e sufi ciente à ocorrência da
obrigação de pagar um tributo uma situação que não seja lícita. Se o faz, não está instituindo
um tributo, mas uma penalidade” (MACHADO, 2005 p.73).

e) instituída em lei: Conforme explicitado no critério da compulsoriedade, o tributo advém de
uma obrigação ex lege, ou seja, decorrente da lei e não da vontade das partes. Este critério
advém do princípio da legalidade insculpido no art. 5º, II, da CF/88 (ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei) que aplicado especifi camente
no Direito tributário transmutase para o princípio da estrita legalidade tributária, previsto no
art. 150, I da CF/88 (sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça). Em regra, os tributos são instituídos mediante a edição de lei ordinária,
embora em alguns casos, o legis lador constitucional condiciona a instituição do tributo à
edição de lei complementar. Isso ocorre, por exemplo, com o empréstimo compulsório (art.
148, CR/88), com o imposto de competência residual da União (art. 154, I, CR/88) e as
contribuições sociais residuais (art.195, § 4º, CR/88).

f)cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: Este elemento informa
que os tributos serão cobrados pela Administração Pública através de uma atividade vinculada
à norma. Atividade administrativa vinculada, em oposição a atividades arbitrárias ou
discricionárias, significa que a autoridade administrativa não pode exercer apreciação
subjetiva sobre a cobrança ou não do tributo. Ou seja, diante da ocorrência do fato ensejador
do tributo, o agente tem o dever funcional de aplicar tanto a lei que lhe dá competência para
arrecadar a exação, quanto a lei que regula todos os elementos defi nidores do tributo, nada fi
cando, portanto, a depender de seu arbítrio. Cumpre ao agente administrativo somente aplicar
a lei ao caso concreto.
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Por fim, os tributos são submetidos a diversas classificações pela doutrina brasileira. Vejamos
as principais delas.
— Quanto à espécie: conforme veremos a seguir, os tributos podem ser classificados em
impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais
— Quanto à competência: a competência é a aptidão outorgada pela CF/88 para instituir
tributos. Assim, os tributos podem ser federais, se a competência for da União, estaduais, se
foi outorgada aos Estados e municipais se pertencem aos Municípios
— Quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal: os tributos podem ser
vinculados — quando o fato gerador se refere à uma atividade estatal especifica e relativa ao
contribuinte, como por exemplo, as taxas e a contribuição de melhoria; ou não vinculados,
quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso dos impostos e
contribuições especiais.
— Quanto à vinculação do produto da arrecadação — tributos com
arrecadação vinculada — aqueles em que o produto da arrecadação deve ser
aplicado à fi nalidade que deu origem ao tributo, ex: contribuições especiais
e tributos com arrecadação não vinculada são aqueles em que o valor arrecadado não precisa
ser aplicado a nenhuma fi nalidade estabelecida, ex: taxas e impostos.
— Quanto à função: Fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos
financeiros para o Estado. Extrafi scal, quando seu objetivo
principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples
arrecadação de recursos fi nanceiros. Parafi scal, quando o
seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em
princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve
através de entidades específicas (MACHADO, 2005 p.82).
— Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico: os tributos podem ser
diretos ou indiretos. Diretos são os tributos que não admitem repassar o encargo econômico a
terceiros, ou seja, quem efetua a arrecadação aos cofres públicos é a mesma pessoa que paga
efetivamente o tributo, ex. IPTU, IPVA, IR, taxas, etc. Já os tributos indiretos são aqueles que
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admitem o repasse do encargo econômico do tributo, ou seja, a pessoa responsável em
recolher o tributo aos cofres públicos (sujeito passivo), não é
a mesma que efetivamente suporta o ônus econômico do tributo, como no caso do ICMS, em
que o sujeito passivo é o comerciante, mas quem paga efetivamente o tributo é o consumidor
final, pois o valor relativo a este imposto é repassado ao consumidor juntamente com o preço
da mercadoria.
— Quanto aos aspectos objetivos ou subjetivos da hipótese de incidência: serão reais os
tributos que estão relacionados com uma coisa, objeto, tais como o ICMS, IPTU, IPVA, sem
levar em consideração características pessoais do contribuinte. Já os tributos pessoais levam
em consideração aspectos pessoais, subjetivos do contribuinte, tal como o IR, que considera
características pessoais do contribuinte na sua incidência.

1.3 A Complexidade do Sistema Tributário Brasileiro
⁹
O Sistema Tributário Brasileiro é um dos mais caros e complexos do mundo. De acordo com
o estudo do Banco Mundial⁹ , o doing business 2011¹°, no que se refere ao quesito pagamento
de impostos, o Brasil ocupa a posição 152, em um total de 183 economias do mundo.

Estudo realizado pelo IBPT¹¹ mostra que no período de 05 de outubro de 1988 a 05 de
outubro de 2010, ou seja, ao longo de 22 anos de vigência da Constituição Federal, foram
editadas mais de 4 milhões de normas que regem a vida do cidadão brasileiro. Deste total, 249
mil normas foram, apenas, em matéria tributária.

Têm-se, atualmente, no Brasil mais de seis dezenas de tributos em vigor. Além dessa enorme
quantidade de tributos, da elevada carga tributária, o contribuinte brasileiro tem, ainda, que
atender a quase uma centena de obrigações acessórias.
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Essa complexidade tributária no Brasil, faz com que a população, de modo geral, não tenha
um conhecimento exato da realidade dos impostos brasileiros. As empresas precisam cumprir,
em média, cerca de três mil diferentes normas tributárias, de acordo com a advogada
tributarista Letícia Mary Fernandes do Amaral, vice-presidente do Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT). Segundo ela, esse fato leva a constantes erros no
cumprimento de obrigações acessórias, o que, muitas vezes, impacta no próprio recolhimento
do tributo. Dessa forma, explica, aumenta-se cada vez mais o número de emissão de autos de
infração com pesadas multas e,
consequentemente, o crédito a ser recuperado pelo fisco. Além disso, a complexidade
tributária impede o aumento do consumo dos mais pobres e faz com que a classe média tenha
gastos em dobro (JORNAL DO COMÉRCIO, 2012¹²).

Caso o contribuinte não cumpra com essa burocracia fiscal, estará sujeito a pesadas multas.
Outro aspecto que merece ser considerado é o elevado custo, para o contribuinte, para atender
a todas essas obrigações acessórias. Estima-se que o custo das obrigações acessórias, para as
empresas, é em torno de 1,5% do seu faturamento. Em 2010, esse custo representou algo na
faixa dos R$ 50 bilhões.

A legislação fiscal do Brasil é imensa. Diariamente, os Diários Oficiais da União¹³, dos
Estados e dos Municípios despejam leis, normas, regulamentos, decretos, atos normativos,
instruções e outros textos sobre os contribuintes, alcançando os mais de 80 tributos existentes
no Brasil.

Para acompanhar tais legislações, as empresas precisam investir em atualizações das equipes
responsáveis pelos cálculos dos tributos. Não basta um curso rápido, pois a intensividade das
mudanças exige o acompanhamento periódico, diário, dos impactos legislativos sobre os
produtos e serviços.
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Também a pessoa física, independentemente de ter um estabelecimento comercial, precisa
estar atenta à legislação fiscal, já que o imposto de renda alcança os rendimentos do trabalho,
do capital e de qualquer fonte.

Segundo Júlio César Zanluca, Contabilista e Coordenador do site Portal Tributário¹⁴

"o governo pressiona tremendamente os contribuintes e, no afã de arrecadar, despeja sobre
ele leis, normas, instruções e outros atos regulamentadores, que tornam extremamente
complexa a gestão tributária de uma empresa no Brasil."

A solução, segundo Zanluca, é um alto profissionalismo dos envolvidos com as questões
fiscais, além de um acompanhamento regular das modificações legislativas.

"O que valia ontem, não necessariamente vale hoje, é que nem inflação - só aumenta, sem
resultados econômicos positivos"
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CAPÍTULO II - CONSEQUÊNCIAS: SONEGAÇÃO, EVASÃO
OU ELISÃO FISCAL

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA SONEGAÇÃO

Com base na diferença entre os pagamentos efetivos e a obrigação legalmente prevista, a
sonegação (ou evasão fiscal) é definida como uma deficiência específica de arrecadação,
internacionalmente conhecida como ―tax gap‖¹⁴ (Franzoni, 1999).

É importante enfatizar, no entanto, que o ―tax gap‖ não é exatamente igual à quantidade de
receita adicional que seria coletada por uma imposição mais estrita, pois uma imposição
perfeita afetaria significativamente o cenário econômico (algumas firmas poderiam falir, os
contribuintes modificariam sua oferta de trabalho, os preços e as rendas mudariam, e assim
por diante), de tal forma que a base tributária seria certamente alterada. Como conseqüência,
ao menos na teoria, o rendimento líquido poderia até mesmo ser menor. Assim, as medidaspadrão de ―tax gap‖ devem ser interpretadas cautelosamente. Elas são somente uma
aproximação dos efeitos imediatos prováveis de melhorias marginais na imposição (Franzoni,
1999).

Em termos econômicos, os problemas de sonegação originam-se do fato de que as variáveis
que definem a base tributária (rendas, vendas, rendimentos, riqueza, entre outras) não são
freqüentemente observáveis. Isto é, um ente externo não pode observar o valor real da base
tributária de um indivíduo, e daí não pode saber a sua verdadeira responsabilidade tributária.
Assim, os contribuintes podem levar vantagem da informação imperfeita que a administração
tributária tem sobre sua responsabilidade e iludir a tributação. No entanto, às vezes, este
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conhecimento pode ser obtido por meio de auditorias, e neste caso diz-se que a base tributária
é verificável (a um certo custo, obviamente).

Um outro conceito relacionado à perda de arrecadação é o da elisão fiscal (ou economia de
imposto), pela qual os indivíduos reduzem seu próprio imposto de uma maneira que não era
desejada pelos legisladores, mas que não foi expressamente prevista e proibida pela lei. A
elisão é realizada tipicamente por meio de transações estruturadas de forma a minimizar a
responsabilidade tributária. Através das brechas existentes na legislação fiscal, o contribuente
consegue diminuir a sua carga tributária.

De um ponto de vista legal, a sonegação difere da elisão por ser ilegal, e daí sujeita à punição
(ao menos na teoria).

“A elisão fiscal é reconhecida como tal, quando um contribuinte recorre a uma combinação
engenhosa ou que ele efetua uma operação particular se baseando sobre uma convenção não
atingida pela legislação fiscal em vigor. Ele usa o texto legal sem o violar: ele sabe utilizar
habilmente uma brecha do arsenal fiscal" (André Margairaz in La Fraude Fiscale et Ses
Sucédanés).”

Em relação à função econômica, entretanto, a sonegação e a elisão têm obviamente
similaridades muito fortes e, na maioria das vezes, mal podem ser distinguidas.¹⁵ Isto
aumenta a dificuldade de interpretar as implicações reais do ―tax gap‖.
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2.2 SONEGAÇÃO, UM CRIME MATERIAL, UMA VISÃO JURÍDICA

"nasce nessa nova ordem social o conceito de "Sociedade de Risco"¹⁶ ". Do ponto de vista do
sistema, os indivíduos que se comunicam e interagem numa intensidade e fraquência cada vez
mais aceleradas são um risco. O estado no mundo globalizado teme o pluralismo, a liberdade
individual, pois podem desequilibrar o funcionamento da vida econômica, ou seja, o
mercado.¹⁷
Diante do paronama atual, profundamente alterado pelo desevolvimento tecnológico e
científico, os grandes conglomerados empresariais que priorizam interesses econômicos,
recebem um certo poder do Estado, essa relação de dependência, de fato é por razões de
interesses nos dois lados. Dessa maneira, o Direito, vem sendo utilizado pelo Estado, para
garantir a ordem socioeconômica.

O conceito de sonegação fiscal pode ser colocado como sendo qualquer ato ilegal ou ilícito
praticado pelo contribuente com o intuito de eximir-se, parcial ou totalmente, do pagamento
de tributos. A sonegação pode ocorrer através de fraude, simulação ou conluio.¹⁸

―Ato ou efeito de sonegar. Deixar de entregar, não fornecer ou ocultar coisa ou informação
relativa a um fato. Constitui crime contra o estado de filiação, deixar em asilo de exposto, ou
outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio.‖¹⁹

Vale lembrar da definição apresentada na LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990.

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

17

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada,
ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez)
dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da
matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista
no inciso V.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
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I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos;

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei,
fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Seção II
Dos crimes praticados por funcionários públicos
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Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda
em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento
indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou
aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição
social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração
fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4
(quatro) anos, e multa.

Conforme a definição do art. 1º da Lei 8.137/90, fica caracterizando, explicitamente, que, o
referido delito é um crime material¹⁷ ou de resultado.
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2.3 A SONEGAÇÃO “LEGALIZADA” - PARAÍSOS FISCAIS

Os paraísos fiscais são territórios autónomas onde a lei facilita a aplicação de capitais
estrangeiros, cuja origem é desconhecida e nem sempre legal, oferecendo uma espécie de
dumping²¹ fiscal.

"O que… identifica uma área como sendo 'paraíso fiscal' é a existência de um conjunto de
medidas estruturais tributárias criadas deliberadamente para tirar vantagem de, e explorar a
demanda mundial de oportunidades para se envolver em evasão tributária".²²

Algumas características dos paraísos fiscais:

 Baixa carga tributária ou inexistência de tributação;
 Estabilidade política, ou seja, segurança jurídica (no sentido de afastar a possibilidade de
ocorrer confiscos de investimentos estrangeiros);
 Igualdade no tratamento aos estrangeiros (nos paraísos fiscais inexistem restrições aos
investimentos estrangeiros em quaisquer atividades, mesmo nas áreas em que a legislação
da maioria dos países normalmente cria restrições à atuação destes);
 Ausência de controles cambiais, ou seja, a permissão para a livre conversibilidade de
moedas;
 Confidencialidade e sigilo bancário absoluto.

Atualmente, as formas de utilização ilícitas desses territórios (paraísos fiscais) mais
conhecidas são a lavagem de dinheiro, abrigo para capitais usados com finalidades criminais e
fraudes financeiras e comerciais variadas. Vale lembrar que não são apenas práticadas pelas
grandes empresas.
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Segundo o International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)²³, os paraísos fiscais são a
mina de ouro que o capitalismo financeiro produziu nas últimas três décadas, o ímã que atraiu
milionários e multinacionais, entidades financeiras e mafiosas. Segundo um recente informe
do semanário The Economist, há entre 50 e 60 no mundo. Um cálculo conservador estima que
a evasão fiscal escondida gira entre 20 e 30 trilhões de dólares (entre duas e três vezes o
Produto Interno Bruto dos Estados Unidos).

2.4 A CUMULATIVIDADE DOS TRIBUTOS, IMPOSTO SOBRE IMPOSTO

De acordo com os estudos do João da Silva Medeiros Neto, consultor legislativo. Diz-se que é
cumulativo o tributo que incide em duas ou mais etapas da circulação de mercadorias, sem
que na etapa posterior possa ser abatido montante pago na etapa anterior. Exemplos típicos
destes tributos são a COFINS²⁴ , a contribuição para o PIS²⁵ e a CPMF²⁶ .

Mesmo os tributos que são considerados não-cumulativos como ICMS²⁷ e IPI²⁸ apresentam
algum tipo de cumulatividade. Esses tributos são protagonistas de um caso expressivo de
dupla incidência de imposto sobre imposto. Diz a Constituição que o IPI não integrará a base
de cálculo do ICMS, quando a operação configurar fato gerador de ambos os impostos. O IPI,
no entanto, incide sobre o montante do ICMS agregado ao preço do produto, num caso
flagrante de cobrança de imposto sobre imposto. Por outro lado, o IPI incide nas fases de
industrialização de um produto, mas não nas de comercialização. Isso significa que até a
remessa do industrial para o comerciante, o ICMS não incide sobre o IPI que, convém
relembrar, é calculado por fora. Para o comerciante adquirente, no entanto, o IPI incidente na
aquisição representa custo que se agrega ao valor da mercadoria. Quando ele a revende, no
preço da mercadoria está embutido o montante do IPI, cujo ônus suportou, ao comprá-la.
Logo, torna-se fácil concluir que nessa comercialização o ICMS incide, finalmente, sobre o
IPI.
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O IPI não incide apenas sobre o montante do ICMS incluído nos preços. Incide, também,
sobre o montante do PIS e da COFINS, tributos igualmente cobrados por dentro. Por sua vez,
o ICMS incide sobre o montante do PIS e da COFINS agregados ao preço, e o PIS e a
COFINS incidem sobre o montante do ICMS agregado ao preço e sobre o IPI que acarretou
custo na fase de comercialização.

O ICMS apresenta um outro tipo de cumulatividade que consiste em incidir sobre o montante
dele mesmo, que está embutido na base de cálculo, isto é, no preço da mercadoria ou serviço.
Isso ocorre porque o ICMS é calculado por dentro, o que torna a alíquota real sempre mais
elevada do que a alíquota nominal.
Vejam-se os seguintes exemplos de alíquotas reais correspondentes às alíquotas nominais do ICMS mais
aplicadas.

Alíquotas Nominais

Alíquotas Reais

7%

7,52%

12%

13,63%

17%

20,48%

18%

21,95%

25%

33,33%

Ressalte-se, a propósito, que a COFINS e o PIS também são cobrados por dentro. Como suas
alíquotas nominais são de 3% e 0,65%, suas alíquotas reais alcançam 3,09% e 0,654%.

23

CAPÍTULO III - CRÍTICAS E SUGESTÕES PARA O
APERFEIÇOAMENTO

3.1 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL (STN)

Primeiro gostaria de falar sobre o sistema tributário ideal, depois mostrarei o que ocorre no
Brasil de acordo com as pesquisas. Muitos dizem que a ideia do Sistema tributário ideal não
passa de uma mera utopia, mas será o motivo para não aperfeiçoarmos?

Segundo, Eduardo Torres de Albuquerque Maranhão, em seu artigo Análise crítica do
Sistema Tributário Nacional e sugestões para o seu aperfeiçoamento. O modelo ideal de
promove a justiça fiscal e a justiça social. Deve assegurar a redistribuição de renda, estimular
a geração de empregos formais, incentivar a atividade produtiva, promover o
desenvolvimento econômico, respeitar o pacto federativo, disseminar, com equidade, os
encargos e os recursos arrecadados. Enfim, ele "deve viabilizar os objetivos fundamentais da
República previstos no artigo 3º da Constituição Federal":

"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação".
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"um sistema tributário desejável é aquele que desempenha quatro funções básicas: o
financiamento das atividades estatais, a redistribuição justa de renda, a equalização das
desigualdades regionais e a justa repartição das receitas entre os entes federados".
(FATTORELLI, 2003)

Para isso precisa ser simples, desburocratizado, célere, com leis sintetizadas, codificadas e
não esparsas, respeitando a destinação de suas receitas.
Ao que parece todos os segmentos da sociedade brasileira entendem que o Sistema Tributário
Nacional está longe de ser ideal. Para muitos STN é "complexo, moroso, burocrático,
gigantesco e ineficiente". Como já foi dito são mais de 3000 normas tributárias federais e
milhares de normas dos 26 Estados, Distrito Federal e dos 5564 Municípios.

Estudo elaborado pelo BIRD²⁹ , a pedido do Governo Brasileiro, aponta a complexidade
como o pior aspecto do STN. De acordo com os estudos do IBPT, o projeto
"IMPOSTÔMETRO" ³° mostra que de 01/01/2013 até hoje 27/10/2013, os brasileiros já
pagaram mais de 1 trilhão de reias em tributos, lembrando que isso em menos de 1 ano. O
impostômetro muda a cada segundo que passa.
Para termos uma noção da quantidade e a quantidade de tributos que pagamos, direta ou
indiretamente da arrecadação de R$1.000.000.000.000,00 (Um Trilhão de reais). Veja essas
informações sobre a arrecadação no estudo concluído pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação - IBPT

25

Especialistas afirmam que a participação da carga tributária não deveria ultrapassar os 25% do
PIB. Dessa forma, atenderia melhor as necessidades de crescimento vegetativo da economia e
da infra-estrutura do país. Tributaristas defendem que o país tem de criar uma meta de carga
tributária de 15% do PIB dentro de 15 a 20 anos.³¹
E na realidade a carga de imspostos no Brasil já alcançou 36,3% do PIB em 05/03/2013, ou
seja logo no começo do ano, antes da arrecadação chegar nos mais de 1 trilhão. E o governo
arrecada em média R$ 5 bilhões por dia, mas serviços públicos continuam ruins.
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Para Maria Lucia Fattorelli Carneiro, Presidente do UNAFISCO NACIONAL
"O Sistema Tributário Nacional não tem cumprido sua função redistributiva. Pelo contrário,
sempre foi um sistema altamente regressivo e concentrador de renda. A tributação no Brasil
onera, principalmente, o trabalho e o consumo, enquanto a renda do capital e o patrimônio
não são tributados de acordo com a capacidade dos seus titulares. Contrariamente aos paises
desenvolvidos onde a maior parte da arrecadação provem de tributos sobre a renda e o
patrimônio, no Brasil cerca de dois terços dos tributos advém da tributação sobre o consumo,
até mesmo de produtos destinados à sobrevivência básica, como alimentos, remédios e
produtos de higiene pessoal".

Ela critica, também, o crescimento vertiginoso dos valores arrecadados através de
contribuições, criadas após a CF/88 e nem sempre partilhadas com os Estados e Municípios,
"gerando graves distorções e ferindo o pacto federativo".
A carga tributária é excessiva.

Em 2008 ela bateu recorde histórico³². Para um PIB de R$ 2,88 trilhões foram arrecadados,
nos três níveis de governo, nada menos de R$ 1,034 trilhão.
O PIB cresceu 5,1% em relação a 2007, enquanto a arrecadação aumentou em 8,3% mais
rapidamente. As cargas tributárias em relação ao PIB, por ente federativo foram:
União – 24,9%
Estados – 9,2%
Municípios – 1,6%
Total – 35,7% do PIB em 2008
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Fattorelli indaga, respondendo em seguida, ao referir-se ao brutal aumento da carga tributária
ocorrido desde 1988:

"Para que serviu todo esse gigantesco esforço arrecadatório e o correspondente sacrifício
imposto à sociedade brasileira, especialmente à classe trabalhadora? A resposta é simples e
cruel: Esses recursos adicionais foram esterilizados com o pagamento dos juros da dívida
pública e não reverteram em benefício social para o conjunto da população brasileira. Assim
o aumento da carga serviu apenas para concentrar renda nas mãos dos detentores do capital
financeiro, que em última análise, são os credores da dívida pública brasileira".

Referindo-se aos privilégios do Sistema Financeiro ela menciona estudo da ABM Consulting,
indicando que, no período de 1994 a 2001, "os 10 maiores bancos privados aumentaram seus
lucros em 180%, mas pagaram 50% a menos de impostos".
Fattorelli defende "à necessidade de isenção total de tributos sobre produtos essenciais à
sobrevivência, que não pode se resumir ao ICMS, mas deve alcançar todos os demais (IPI,
COFINS, PIS, etc)".
Ela ataca, com vigor, (e tem razão ao argumentar) a DRU – Desvinculação de Receitas da
União "que significa o desvirtuamento na destinação dos recursos arrecadados". Para ela
"essa desvinculação só interessa ao sistema financeiro e aos especuladores com títulos
públicos, que vêm se apropriando de parcela significativa da arrecadação federal,
configurando, assim, uma perversa concentração de renda. Isto fere todos os princípios de
justiça fiscal, sendo também injustificável do ponto de vista ético, num país que convive com
inúmeras desigualdades, miséria e fome".
Hugo de Brito Machado³³ considera que a excessiva carga imposta aos contribuintes pelo STN
é inflacionária, reduz a atividade econômica e provoca desemprego.
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Estudo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES11 conclui que o STN é
injusto e perverso, com cinco problemas interrelacionados:

"- regressividade e carga tributária mal distribuída.
- baixo retorno social em relação à carga tributária.
- a atividade produtiva e a geração de empregos são desincentivadas pela tributação.
- o pacto federativo é inadequado em relação às suas competências tributárias,
responsabilidades e territorialidade.
- há ausência de cidadania tributária".

3.2 CARGA TRIBUTÁRIA MAL DISTRIBUÍDA E O BAIXO RETORNO SOCIAL
O STN também é injusto porque o retorno social é baixo. Em 2005, dos 33,8% do PIB
arrecadados apenas 9,5% retornaram à sociedade na forma de investimentos públicos em
educação (4,4%), saúde (3,5%), segurança pública (1,2%), habitação e saneamento (0,4%).
A injustiça também se traduz na tributação mais elevada do trabalho em relação ao capital,
pelo grande número de tributos, pela persistência da tributação em cascata, pelo excesso de
tributação na folha de pagamento, pela enorme burocracia, pela ineficiência dos mecanismos
de desoneração das exportações e dos investimentos. É injusto, ainda, porque a distribuição
do produto arrecadado para os entes federados não obedece à equidade.
O CDES registra comentários e conclusões de estudos da CNI, do Ministério da Fazenda, da
FIPE e do Banco Mundial.
Sondagem da CNI³4, entre as empresas filiadas, realizada em 2005, aponta como principais
problemas do STN, o grande número de tributos (76%), incidência cumulativa ou em cascata
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(57%), tributação sobre a folha de pagamento (44%), complexidade e excesso de burocracia
(41%), carga tributária desigual entre setores (34%) e prazo de recolhimento dos tributos
(20%).
De acordo com a CNI, 74% das empresas exportadoras afirmam que o STN prejudica a
competitividade dos produtos nacionais e para 44% delas o acúmulo de créditos afeta a
decisão de exportar.
Dados do Ministério da Fazenda indicam um estoque de créditos não compensados de ICMS,
COFINS, PIS da ordem de 1,3% do PIB, concentrado este valor nos setores exportadores e de
bens de capital.
Em 2005, 17,4% da arrecadação total teve origem em tributos cuja cobrança é cumulativa
(ISS / CIDE, parte do PIS / COFINS).
Trabalho da FIPE registra que as obrigações fiscais custam, em média, 0,33% do faturamento
das empresas de capital aberto e 1,7% do faturamento das empresas com receita anual de R$
100 milhões.
Conforme o Banco Mundial no Brasil uma empresa padrão gasta 2600 horas/ano para
recolher seus impostos sobre vendas, salários e lucros, contra menos de 500 horas/ano na
maioria das economias com as quais o país concorre no mercado mundial.
A burocracia decorrente do STN consome 7,0% do tempo administrativo das empresas
brasileiras contra 4,1% das latinoamericanas.
Há, ainda, problemas decorrentes da insegurança jurídica, causada pelas freqüntes mudanças
na legislação e excessivas exigências, vinculadas às obrigações acessórias. O Simples exige
nada menos de 6 livros fiscais ou contábeis além de outras obrigações acessórias.
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3.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE UMA REFORMA TRIBUTÁRIA
Reforma tributária é um pacote de mudanças que ocorrem na atual estrutura e na legislação de
impostos, taxas e contribuições vigentes no país. O STF (Supremo Tribunal Federal) é quem
decide se essas propostas devem ou não acontecer e como elas serão realizas.

A reforma tributária interfere em todos os recursos que são transferidos do setor privado para
o setor público, além de garantir melhores recursos para serviços básicos que são destinados a
sociedade. O principal objetivo dessa reforma é priorizar o crescimento da economia
brasileira que tem seus maiores problemas ligados aos impostos indiretos sobre serviços e
bens.³⁵

Considerados todos os inconvenientes e prejuízos provocados pelo STN fica evidente a
necessidade de uma Reforma Tributária.

"Simplificar e desburocratizar o sistema tributário, reduzindo significativamente o número de
tributos e o custo de cumprimento das obrigações acessórias pelas empresas; aumentar a
formalidade; destinar mais eqüitativamente a carga tributária para que os que hoje pagam
impostos paguem menos e aqueles que não cumprem as suas obrigações passem a contribuir;
eliminar as distorções da estrutura tributária, diminuindo o custo dos investimentos, das
exportações; eliminar a guerra fiscal; avançar com a política de desoneração; reduzir os
custos tributários para as empresas formais, para os consumidores, ampliando a
competitividade do país; aperfeiçoar a política de desenvolvimento regional com mecanismos
eficientes para o desenvolvimento das regiões mais pobres". (STAHL, 2009)³⁶
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3.4 REDUÇÃO DO NÚMERO DE TRIBUTOS E DA CUMULATIVIDADE DA
TRIBUTAÇÃO

O número de tributos do STN (mais de 80) é, inquestionavelmente, elevado. Devem ser
promovidos estudos para reduzi-lo.

Alguns tributos têm a mesma motivação de incidência como, por exemplo, o IRPJ e a CSLL.

Outros, destinam-se a arrecadar recursos para financiar ações em um mesmo setor, como é o
caso da Seguridade Social, que o artigo 194 da CF/88, define como um tripé incluindo Saúde,
Assistência e Previdência Social.

Para financiar a Seguridade Social foram incluídos no STN diferentes tributos como as
contribuições sobre os salários (empregados) e a folha de pagamentos (empregadores).
PIS/PASEP, COFINS, CSLL, SAT, além da possibilidade de financiar estes setores com os
impostos que são tributos desvinculados.

Não há dúvidas de que o número de tributos pode e deve ser reduzido. Por outro lado é
necessário deixar claro que, como afirma Marcel Moraes Mota, "um Sistema Tributário não
pode ser avaliado somente pelo número dos tributos que o compõe".

São bem conhecidos os inconvenientes da incidência cumulativa dos tributos, também
conhecida como "tributação em cascata".
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Ela provoca inflação, elevando os custos dos produtos, prejudica os setores da economia
caracterizados por cadeias produtivas mais longas, distorcendo custos relativos. Também é
nefasta para o consumidor final que certamente paga mais imposto do que pagaria sobre o
valor agregado. Ademais impede que o contribuinte se credite dos valores pagos nas
operações anteriores. O imposto com incidência em cascata, tira a transparência, a visibilidade
da tributação, prejudicando o fortalecimento da cidadania tributária. Assim, devem ser
estudados mecanismos que ensejem a substituição de tributos cumulativos como o COFINS
(cumulatividade parcial) por tributos incidentes sobre o valor adicionado.
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