
 

 

   

BISUS 

 
BOLETIM DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE  

 

O Objetivo deste Boletim é promover o interesse dos alunos da 
PUCSP em colaborar com pesquisas sobre o tema de Inovação 
e Sustentabilidade como uma forma de contribuir com uma 
cultura de Desenvolvimento Sustentável na Universidade.   

 

BISUS 2s 2015 v1 

 

 

VAREJO  
Arnaldo Leotta De Mello Neto 
 
A POLUIÇÃO NA CHINA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
Daniela Carvalho Fernandes 
 
“DESENHO ANIMADO” INFLUENCIAS ECONÔMICAS E SOCIAIS  
Fernando H. P. Parreira 
 
E-COMMERCE  
Guilherme Correia Batista  
 
AS STARTUPS 

 Ivan Villiger
 



A HERANÇA MALDITA  
Lucas Ciqueto Peres 
 
PRECONCEITO, ORIGENS E COMO DETER  
Luiza Di Giacomo Mariutti

CINEMA: DA FOTOGRAFIA AO 4D
Mayara Corbacho Martins 
 
APPLE, A EMPRESA DE SUCESSO
Patrícia Gavino de Castro

FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA
Tércio de Barros Pimentel Neto 

O CIBERATIVISMO
Verônica Schultz Samea

 



 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC/SP 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS E ATUARIAIS – FEA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAREJO 

 

ARNALDO LEOTTA DE MELLO NETO 

TURMA: MB4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2015 



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

VAREJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho entregue para ao Professor 
Arnoldo Jose de Hoyos Guevara do 
curso de Administração de Empresas, da 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC/SP) da matéria Pesquisa II. 

 

 

 

 

 

 

2015 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 4 

CAPÍTULO 1 - VAREJO ........................................................................................... 5 

1.1–O QUE É VAREJO? ............................................................................................ 5 

1.2 – HISTORIA DO VAREJO .................................................................................. 7 

1.3- HISTORIA DO VAREJO BRASILEIRO ........................................................ 10 

CAPÍTULO 2 - NOVA VISÃO DO VAREJO ......................................................... 12 

2.1 – NOVO CONSUMIDOR ................................................................................... 12 

2.2 – CRM ................................................................................................................. 15 

2.3 – VAREJO DIGITAL ......................................................................................... 18 

CAPÍTULO 3 – INSTITUIÇÕES E AS TENDÊNCIAS DO VAREJO ................. 21 

3.1 – INSTITUIÇÕES ............................................................................................... 21 

3.2 – TENDÊNCIAS DO VAREJO .......................................................................... 25 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 28 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 29 

 

 



4 
 

Introdução 
 

Neste trabalho o tema abordado será o varejo, “a arte da troca”, desde que 
o mundo é mundo já existia o varejo, talvez não com esse nome e nem todos os 
conceito que são embutidos nele hoje em dia, mas o ato de “compra e venda”, que 
antigamente, antes de existir a moeda, era feito troca de mercadorias. Uma nobre 
arte que com o tempo foi se modificando e alterando, modernizando, ganhando 
conhecimento e maturidade e se profissionalizando até chegar no que é hoje. 

 
As mudanças que ele sofreu é quase de 100%, praticamente tudo foi 

alterado, o mais impressionante é que cada dia que passa ele fica mais em 
evidência, principalmente com a chegada do capitalismo, onde as pessoas só 
pensam em comprar e mais comprar.   

 
Na minha opinião deve dois ponto que mais se modificaram, uma é a 

chegada do varejo digital (e-commerce), com isso a loja física perdeu um pouco de 
espaço, mas isso não pode acontecer pois elas não são concorrentes, devem ser 
complementares e ainda mais com esse novo conceito de omini-chanel, que é a 
interação da internet com o físico, hoje em dia o cliente é multicanal, cada hora 
consome de uma plataforma (físico e digital) utiliza o que for mais conveniente 
para ele naquele momento, e é por isso que ambos devem andar juntos, cruzando 
informações e trazendo cada vez mais clientes para o seu varejo,  e a outra é 
comportamento do consumidor que vem se alterando, principalmente agora com a 
chegada da geração Y e Z. 

 
O estudo a baixo irá mostrar desde a origem do varejo, mundial e 

brasileiro, até as tendência esperadas para os próximos anos, e passando por toda 
essa mudança de comportamento do consumidor e a passagem da loja física para a 
digital.  
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Capítulo 1 - Varejo 

1.1–O que é Varejo? 
 
O que é Varejo? Varejo é o processo de compra de produtos em 

quantidades relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores 
e posteriormente venda em quantidades menores ao consumidor final.  O varejo é 
uma unidade de negócio que adquire mercadorias de fabricantes, atacadistas e 
distribuidores e as comercializa diretamente junto aos consumidores finais e 
eventualmente a outros consumidores. 

 
Todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos 

consumidores finais podem ser definidas como varejo. O que podemos entender 
claramente é que, nas definições citadas, existe algo em comum: o varejo trata da 
comercialização aos consumidores finais, seja vendendo por meio de lojas (lojista) 
ou mesmo vendendo diretamente aos consumidores (não-lojista). 

 
Outra questão importante a destacar é que o varejo não trata apenas da 

venda de produtos, mas também a de serviços. Veja alguns exemplos: aluguel de 
um DVD, os serviços de uma manicure, a estadia em um hotel, os serviços 
oferecidos por uma academia de ginástica etc. 

 
Segundo Kotler (2000, p. 540), todas as atividades de venda de bens ou 

serviços diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. O local 
onde os produtos ou serviços são vendidos ou realizados pode ser em lojas, rua ou 
residência do consumidor. Da mesma forma, todas as maneiras pela qual estes bens 
ou serviços são vendidos estão incluídas no conceito de varejo (retalho), seja 
através de venda pessoal, correio, telefone ou máquina automática. Há 
controvérsias sobre os formatos de venda onde não há o ponto de venda, ou ponto 
comercial, isso porque as vendas chamadas de "porta-a-porta" ou pelo correio 
enquadram-se mais apropriadamente no conceito de marketing direto, ou "one-to-
one". 

No marketing da venda a varejo (retalho) existem várias características 
específicas de grande importância, como o atendimento, a exposição (visual 
merchandising), o ponto comercial (geomarketing) e outras. 

O sucesso de um varejista(retalhista), seja este pequeno ou grande, 
depende principalmente do quanto ele incorpora o conceito de venda ao 
consumidor. Este conceito é uma orientação de gestão que faz o varejista 
(retalhista) focar as necessidades dos seus mercados-alvo e a satisfação das 
mesmas, tão ou mais eficaz e eficientemente que os seus concorrentes. Segundo 
Ruotolo & De Menezes (2001) ao idealizar um conceito de loja, o varejista 
(retalhista) toma decisões sobre: nível de serviço oferecido, linha de produtos 
comercializados, política de preços, cobertura geográfica, acesso ao cliente, 
tamanho e localização da loja. 

O marketing da venda a varejo (retalho) é uma atividade totalmente 
distinta do marketing tradicional, que teve a sua formulação baseada na indústria 
de bens de consumo. As suas principais características de diferenciação são os 
tempos utilizados nos seus planos e ações, as formas de pesquisa junto ao 
consumidor e a comunicação. O varejo (retalho) atual ainda necessita desenvolver 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
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um setor de Investigação e Desenvolvimento para competir com os novos meios de 
distribuição de produtos do futuro. 

A raiz da palavra varejo, utilizada no Brasil, tem origem no instrumento 
utilizado para medir peças de tecidos, cordas, linhas, madeiras, etc., que era uma 
vara com uma medida padrão. Ainda hoje, em algumas lojas de tecidos usa-se uma 
régua de madeira com um metro de comprimento para fracionar os produtos. O 
termo atualmente utilizado em Portugal (retalho) também denota claramente o 
fracionamento de produtos para venda em pequenas porções ou quantidades. 

 
Comércio Varejista Mundial 
 
O comércio varejista é um dos principais setores da economia mundial, 

movimentando dezenas de trilhões de dólares anualmente. Desde o advento da 
internet, o setor vem apresentando uma alta taxa de crescimento anual, 
impulsionado, atualmente, pelo e-commerce (comércio por qualquer meio 
eletrônico), e-commerce (vendas feitas por meio de smartphones) e e-commerce 
(vendas por meio de redes sociais). 

 
Com o crescimento do mercado de varejo global, há também uma 

mudança na ordem dos principais países do setor. A China deve ultrapassar os 
Estados Unidos e virar o maior mercado global no setor. Outros países de grande 
destaque no varejo mundial são: Índia, Japão, Rússia e Brasil. 
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1.2 – Historia do Varejo  
 

 

1) O surgimento dos excedentes 
 

Desde os primórdios dos tempos, o homem sempre buscou suprir suas 
necessidades básicas com atividades de caça e pesca no início e, posteriormente, 
dedicando-se à agricultura, ao artesanato, à produção de tecidos, entre tantas outras 
atividades. Tudo o que fazia destinava-se ao consumo próprio. Com o 
aperfeiçoamento dos meios de produção, começaram a surgir os excedentes que, 
em vez de descartados, viraram moeda de troca por produtos diferentes e 
igualmente necessários à sua sobrevivência. Era o começo do comércio, uma 
atividade civilizada, que exige comunicação e entendimento entre as partes, 
valorização de bens e gosto e satisfação pela posse dos mesmos. 

 
2) O início da atividade comercial 
 
Não demorou e surgiram as moedas e os bancos, teve início o 

desenvolvimento do processo de distribuição e abastecimento das comunidades. 
Por volta de 1700, o abastecimento nas pequenas cidades se dava por um tipo de 
estabelecimento comercial, denominado Loja Geral, o “general store”. Lá, era 
possível encontrar desde alimentos e roupas até implementos agrícolas. Um 
produto requintado ou especial exigia uma encomenda ou o deslocamento a um 
centro mais desenvolvido. 

 
Face ao crescimento das comunidades e diante de novas necessidades, 

houve uma adequação do comércio que, entre tantas mudanças, incorporou novas 
formas de efetuar o atendimento à clientela. Tinha início aí o processo de 
especialização, de segmentação. Surgiu, então, a “grocery store”, um modelo de 
loja dedicada apenas à venda de alimentos. Esse tipo de comércio, semelhante à 
mercearia ou armazém que conhecemos no Brasil, era praticado em lojas de 50 a 
60 metros quadrados e geralmente os produtos eram comercializados a granel. A 
loja disponibilizava produtos que atendiam às necessidades alimentares dos 
habitantes da cidade e utilizava o balcão para separar o cliente do dono e das 
mercadorias. 
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3) A Revolução Industrial 
 
Com o advento da Revolução Industrial, a partir do século XIX, e o 

crescimento das cidades, as diferentes necessidades da população, a adequação das 
indústrias para a produção de produtos mais específicos e os diferentes tipos de 
lojas ampliando a disputa pelo consumidor estabeleceram um ciclo que possibilitou 
ao comércio exercer suas funções de equalização e distribuição dos bens de 
consumo. 

 
4) A evolução 
 
Em 1850, surgiu em Paris a primeira loja de departamentos, a Bon 

Marchè, pioneira na técnica de agrupamento dos produtos em categorias. Em 1912, 
os Estados Unidos inauguraram a primeira loja do mundo com atendimento por 
autosserviço, o “cash and carry” ou “pague e leve”. Com preços predeterminados, 
a técnica de vendas permitiu ao consumidor escolher os produtos e levá-los até o 
caixa, sem a intervenção de qualquer funcionário ou do dono do estabelecimento. 
Acima de tudo, os produtos passaram a ser distinguidos entre si pelas marcas de 
seus fabricantes, dando início à estratégia das marcas comerciais. 

 
5) O supermercado 
 
Apenas quatro anos depois, os norte-americanos inauguram a segunda loja 

a utilizar a técnica de autosserviço tal como a conhecemos hoje. O auto-serviço 
ganhou corpo, mas passou-se mais de uma década e meia até a fundação do 
primeiro supermercado, também em solos norte-americanos. Instalado em Long 
Island, New York, o King Kullen, aberto em 1930, apresentou características que 
prevalecem até hoje. O advento do conceito supermercado reduziu drasticamente 
os preços e as margens de ganho sobre as mercadorias com o consequente 
aprovação dos consumidores. Não demorou muito e o conceito se difundiu 
rapidamente em toda a América chegando a mais de oito mil lojas em 1941 

. 
O supermercado surgiu, dessa forma, como produto da evolução do 

sistema de comercialização por autosserviço. Nos Estados Unidos, um dos maiores 
motivadores do desenvolvimento do autosserviço de alimentos foi, sem dúvida, a 
Grande Depressão, entre o fim da década de 20 e início da de 30, criando um 
mercado ávido por preços baixos, a maior qualidade que os supermercados podiam 
oferecer aos consumidores. 

 
6) O autosserviço no Brasil 
 
No Brasil, assistimos à implantação de várias experiências em 

autosserviço em lojas mais modernas e mais especializadas. Caso do Frigorífico 
Wilson, que em 1947 implantou seu autosserviço na venda de embutidos, como 
linguiças, salsichas, presuntos, mortadelas e salames, e foi pioneiro no 
acondicionamento de carnes frescas. Posteriormente, outras empresas passaram a 
implantar a técnica do autosserviço, até que em 1953 o supermercado como o 
conhecemos hoje finalmente tornou-se uma realidade em nossas terras. 
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Sucesso indiscutível, ainda hoje a modalidade não é absorvida por muitos 
estabelecimentos varejistas, que mantém o atendimento de balcão, seja na loja toda 
ou, em muitos casos, em seções de perecíveis como açougue, frios e laticínios. Isso 
por resistência de muitos clientes, que, acostumados a escolher pessoalmente 
frutas, verduras e legumes, pegando uma a uma, não se sentem confortáveis 
comprando produtos previamente embalados. 

 
7) Os demais formatos de loja 
 
Não há como falar dos supermercados sem falar de outros formatos de 

loja de autosserviço, cada vez mais ferozes competidores. Caso das lojas de 
departamento, que nasceram sob influência dos grandes armazéns surgidos na 
Europa, especificamente em Paris, no ano de 1852. Eram grandes tendas 
especializadas que tinham como público-alvo principalmente as classes mais altas, 
e que distribuíam de roupas a acessórios e artigos de decoração e até mobílias para 
casa. Os Estados Unidos viviam o fim da recessão dos anos trinta quando, 
combinando ambas as características, porém ampliando as linhas de artigos, 
apareceram as primeiras grandes lojas de departamento, formato que acabou se 
disseminando por todo o país e hoje dominam a atividade comercial norte-
americana. 

 
A última modalidade comercial de grande peso a aparecer nos Estados 

Unidos vinha suprir a emergência de pequenas compras por parte dos 
consumidores. Localizadas em bairros, e combinando as características de 
autosserviço com a pequena loja, surge o conceito de “convenience store”, 
traduzida como loja de conveniência, de comodidade. Vale lembrar que a 
tecnologia e o desejo de comodidade dos americanos fizeram – e fazem – com que 
surjam outros métodos de comércio que deixam praticamente nula a relação entre o 
comerciante e o comprador. Caso da Internet, que recentemente inaugura o 
conceito da loja virtual, ainda ganhando formas em todo o mundo. 

 
A diversidade de estruturas, formatos de lojas e ofertas de serviços aos 

consumidores é uma realidade em todos os cantos do mundo. Em solos brasileiros 
prevalecem o varejo, o atacado, as feiras livres, as lojas tradicionais, como o 
armazém, a mercearia e o empório, o varejo de autosserviço e o supermercado. O 
formato de lojas de departamento, na sua genuína concepção, passa por um teste de 
resistência no País, depois de derrocadas de tradicionais nomes locais. Mas novas 
modalidades de lojas surgem todos os dias, consequência do progresso e 
desenvolvimento inerentes aos grandes centros, fruto da criatividade de 
empresários empreendedores e da crescente exigência dos consumidores. 
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1.3 - Historia do Varejo Brasileiro 
 

O varejo no Brasil começou desde a colonização portuguesa que fizeram os 
índios de escravos para extrair as riquezas naturais, como arvores Pau-Brasil, açúcar, 
pedras preciosas, quando os portugueses já começavam a implantar  o varejo vendendo 
as matérias primas em grande quantidade  e diversos produtos ,exemplo na época da 
escravidão poderia considera um comercio de varejo onde via os “navios negreiros” 
com dezenas de escravos pra serem vendidos,  e também as madeiras brasileiras como 
tal o Pau-Brasil que era utilizado de diversas formas como  a cor natural avermelhada as 
sementes era usadas para colorir roupas. 

Com a evolução  da sociedade e a independência do Brasil  veio para o 
comércio muitos fazendeiros que faziam suas plantações com mão de obra escrava, 
plantações de café, algodão, cana de açúcar e vendia para o comércio onde  iam 
consumidores  para adquirir  diversos produtos. O mercado era considerado como 
varejista pelas características de armazém  com uma grande variedade de produtos em 
grandes quantidades e o preço era acessível para gerar um alto fluxo de capital. 

Nos dias de hoje pelo século XXI  a evolução mudou muito nos estilos de 
varejo no Brasil com comércios de ruas, shopping, uma grande variação de varejo 
aumenta a concorrência de acordo com o crescimento e evolução do mercado. 

Na contemporaneidade é nítida a expansão do varejo e as estratégias 
mercadológicas se faz necessária devida à competitividade e modernidade. A 
globalização é um dos fatores importantes nesse crescimento, pois tem sido porta de 
entrada para novos investimentos e impulsionando o setor na busca de novos espaços. O 
varejo relacionado ao comércio de veículos e os de supermercado são os de maiores 
representatividade. 

Uma das estratégias do varejo é trazer o consumidor para perto de si e para isso 
tem investido em pesquisa de satisfação, financiamentos, redução de juros e maiores 
prazos. O Governo também tem contribuído para esse crescimento investindo na 
isenção de impostos sobre determinados produtos o que faz com que esses itens 
cheguem até o consumidor com preço reduzido alavancando as vendas e 
consequentemente contribuindo para o aumento da economia, 

Facilitações do Varejo 

Uma das facilitações do varejo tanto na hora da compro ou na hora do 
pagamento é que os consumidores  tem a facilidade de escolher o seu produto em 
pequenas quantidades e tem à disposição a variedades dos produtos  e profissionais bem 
capacitados para fazer o melhor atendimento ao cliente. Os consumidores  possui uma 
grande variedade de promoções  levando o consumidor  adquirir os produtos  em 
liquidações. Quando o consumidor final for efetua o pagamento das compras realizadas 
no seu varejista mais próximo da sua região, ela vai dispor de uma variedade de 
gateway (forma de pagamento).  Inclui também nessa facilidade as comprar pela 
internet.  Apesar de alguns consumidores ainda serem um pouco resistente a essa nova 
modalidade, grande parte dos consumidores tem feito sua comprar através de sites de 
vendas e os preços na maioria das vezes tem se tornado um grande atrativo. 
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A visibilidade e a importância do varejo na economia são indiscutíveis e por 
isso se faz necessário ter um olhar direcionado para esse setor varejista de forma que o 
mesmo possa suprir novas demandas juntos aos seus consumidores. 

   

Os principais setores varejistas brasileiros são: 

 - Supermercados e Hipermercados 

 - Farmácias 

 - Concessionárias de veículos 

 - Lojas de vestuários 

 - Lojas de materiais de construção 

 - Lojas de móveis e decoração 

 - Postos de gasolina 

 - Lojas de eletroeletrônicos 

 - Livrarias 

  
Principais varejista do pais: 

O Grupo Pão de Açúcar ainda é a maior rede varejista do país, 
segundo ranking elaborado pelo Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo), que reúne as 120 empresas com melhor faturamento no setor. 

A lista leva em conta dados referentes a todo o ano passado. Em segundo lugar, 
aparece o Carrefour e, em terceiro, o Walmart. 

Juntas, as companhias analisadas tiveram receitas de 424 bilhões de reais em 
2014, o equivalente 30,6% de todo o consumo de bens do país naquele ano. 

Segundo indica o estudo, a concentração no segmento diminuiu. Em 2014, as 
10 principais varejistas responderam por 51% do faturamento total das 120 maiores. Em 
2013, essa fatia era de 57%. 

Nas fotos, conheças as 50 maiores empresas do país na atividade de varejo, em 
2014. 

  

http://www.exame.com.br/topicos/pao-de-acucar
http://www.exame.com.br/topicos/rankings
http://www.exame.com.br/topicos/varejo
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Capítulo 2 - Nova visão do Varejo 

2.1 – Novo consumidor 
 

 

 

As gerações Y e Z vão tomar o mercado e o varejo precisa estar preparado para 
criar relacionamento. 

Estamos nos aproximando do momento de uma importante transição. As 
gerações Y e Z vão começar a tomar o mercado e o varejista precisa estar preparado, 
porque esse novo consumidor chega com uma sensação preocupante: o sentimento de 
exaustão.  
 
O “VIII Fórum ABA trade” foi promovido, recentemente, pela Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA), em São Paulo, para discutir como trabalhar o shopper marketing 
por meio de uma gestão estruturada e traçar um perfil do novo consumidor.  
 
De acordo com Jacques Meir, Diretor de Conhecimento e Plataformas de Conteúdo do 
Grupo Padrão, o valor está nas relações. “O novo consumidor está buscando novas 
formas de relacionamento, que sejam mais velozes, diretos e em rede”, afirmou. “Eles 
estão super conectados: geram, compartilham e recomendam conteúdo constantemente. 
E isso proporciona novas formas de agir, pensar e trabalhar”, complementa. 
 
O varejo precisa aprimorar a capacidade de gerar vínculos e conexões, porque, segundo 
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Meir a sociedade hoje está passando da fase do “eu” para o “nós”, menos posse e mais 
acesso. “O varejista precisa analisar se quer conquistar consumidores ou fãs”, disse. 
 
Para ter sucesso, os esforços precisam ser feitos em conjunto (varejo e indústria), e 
devem se adaptar às exigências do novo consumidor, fazendo o básico bem feito. 
“Produto hoje é avatar de serviço. É isso que o consumidor quer e é isso que o varejo 
precisa oferecer”, finaliza Meir.  
 
Segundo a Vice-Presidente do Comitê de Trade & Shopper Marketing da ABA, Renata 
Toscano, a parceria entre indústria e varejo é fundamental para o bom andamento dos 
negócios. “Unir conhecimento e compartilhar informação é importante para traçar 
melhores estratégias de vendas”, afirmou. Renata recomendou que seja feito um 
trabalho bem elaborado de sazonalidade no varejo. “O calendário sazonal oferece 
muitas oportunidades de vendas e deve ser pensado por canais e região, liderado pela 
área de trade em parceria com o marketing e a área de vendas da empresa”, 
complementou.  

Com o passar do tempo, não foi só a tecnologia que foi avançando e se 
modificando, o consumidor também mudou sua características, agora não é só a 
qualidade do produto que importa, mas sim a interação, como ele é recebido na loja, a 
experiência que ele irá ter ao comprar aquele produto naquela loja. Muitos 
consumidores preferem pagar mais em uma loja, só pelo fato de ser melhor atendido do 
que na outra. Hoje em dia os varejistas devem não só buscar pela qualidade do produto 
vendido, mas sim pela experiência do cliente como um todo, a cada relacionamento dele 
com a loja.  

É claro que os consumidores na hora de comprar, ainda levam em conta 
funções, características, benefícios e vantagens de um produto ou serviço, porém, eles 
estão mais exigentes. Os consumidores estão multiconectados e desejam adquirir mais 
do que simplesmente um bem ou um serviço, querem experiência de compra. 

Hoje em dia é preciso trabalhar as experiências de consumo e criar, de alguma 
forma, uma ligação emocional nesta oferta para gerar impacto, mesmo que imaginário 
na vida e na mente do consumidor. Pode ser humor, alegria, tristeza, carinho, enfim, 
qualquer coisa que toque o coração, sensações e o cliente desperte interesse para 
comprar ou registre a mensagem na memória. A diferença é que essa atitude pode ser 
Online ou mesmo presencial na loja física ou ainda as duas de forma simultânea. Para o 
novo consumidor, não importa o canal. 

Essa nova forma de abordagem que chamamos de FIGITAL, que é a união de 
Físico com o Digital. É na verdade, uma nova maneira de pensar, um ótimo exercício 
para implementar várias iniciativas de marketing que proporcionam uma oportunidade 
única para as marcas não só para entreter e encantar seus consumidores, mas também 
para se envolver com eles de forma eficaz. Gerar sensações e experiências! Pois trata-se 
de uma estratégia focada na experiência no cliente que liga diretamente o varejista ao 
consumidor e não o contrário, como ainda acontece no Brasil. Não importa onde eles 
estão (no sentido de canal), temos que saber e estar preparados para gerar experiências 
inovadoras, inesquecíveis e surpreendentes, isso será a verdadeira conversão de vendas 
nos dias de hoje em diante. 

A mistura e a convergência do Físico com o Digital para criar uma interação 
entre a marca e o consumidor nesses dois mundos de forma simultânea.  É isso, um 
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conceito alinhado com o que pensa o novo consumidor e que  está desafiando a 
abordagem dos modelos tradicionais de marketing e vendas em favor da construção de 
campanhas de marketing integradas entre ambos os mundos físico / real e digital / 
virtual com foco nele, o consumidor. 

 

-Os resultados da pesquisa “Evolution of Experience Retailing” (“Evolução da 
Experiência no Varejo”), realizada com consumidores da Alemanha, Brasil, China, 
Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Rússia, entre 18 e 60 anos de idade – revelam 
que as exigências dos consumidores de todo o mundo orientam as estratégias e 
prioridades das empresas de varejo, além de ditar os quesitos obrigatórios para atender 
estas demandas e competir com maior eficácia. Por conta disso, o conceito “Good for 
me” (bom para mim), definido por preferências individuais, é o que ainda predomina. 

A personalização, por exemplo, não é tão valorizada quando comparada ao 
atendimento e à experiência. Ou seja, os varejistas não estão entendendo bem como os 
consumidores desejam interagir com eles, mas tudo indica que o foco esteja relacionado 
a informações e ofertas direcionadas, baseadas nas preferências do consumidor e 
enviadas a dispositivos móveis (39%), e ao acesso a um único carrinho de compras em 
diferentes canais (36%). 

Já as percepções da experiência são diferentes na hora de realizar as compras 
on-line ou nas lojas físicas. Segundo o levantamento, os varejistas devem focar os 
esforços para permitir que o comércio aconteça a qualquer hora, em qualquer lugar 
(para 56% dos entrevistados) e devem oferecer canais on-line facilmente navegáveis 
(61%). Já nas lojas físicas, os consumidores ainda procuram por mostruários dos 
produtos (62%) e um ambiente vibrante e envolvente (56%). 

Os consumidores também não aceitam atendimento e experiências de má 
qualidade. Metade dos entrevistados (53%) disseram que mudariam para um 
concorrente ou recomendariam que os demais consumidores evitassem um varejista em 
particular (55%). Além disso, um número crescente de consumidores altamente 
conscientes (37%) afirma que compartilharia sua insatisfação nas redes sociais. 

Por conta desses resultados, pode ser que os canais móveis e sociais ainda não 
sejam os canais de comércio preferidos, mas estão crescendo em ordem de importância, 
quando citados em relação à personalização e ao uso das redes sociais para gestão de 
impressões, especialmente nos novos mercados do varejo. “Vemos que os clientes estão 
no comando, exigindo acesso a opções de compras em qualquer lugar, com os 
benefícios do competitivo mercado global e das mais novas tecnologias para aprimorar 
suas experiências. Esta é a era do indivíduo que espera que cada interação no varejo seja 
‘boa para mim’, definida pelas ‘minhas’ preferências”, explica Mike Webster, vice-
presidente sênior e diretor geral da Oracle Retail. 
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2.2 – CRM 
 

 

 
O CRM ou (Customer Relationship Management) é um termo usado para 

o gerenciamento do relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado 
de gestão com foco no cliente, que reúne vários processos\tarefas de uma forma 
organizada e integrada. 

Como conceito: CRM é uma estratégia de negócio voltada ao 
entendimento e antecipação das necessidades e potenciais de uma empresa.  

Ok, você entendeu o conceito. Mas o que é CRM na verdade? 
Na verdade, CRM em sua essência, é uma estratégia de negócio com o 

foco no cliente. Ou seja, as ações da empresa ficam voltadas para as necessidades 
dos clientes, ao invés dos próprios produtos. Engloba as áreas de marketing, 
vendas e serviços de atendimento. 

Não confunda a estratégia com os sistemas de CRM (as soluções 
tecnológicas), que permitem a aplicação mais eficaz da estratégia de CRM. Para 
obter as informações, os sistemas são divididos em dois tipos (blocos): o de 
aquisição do conhecimento e o de interação. 

Os sistemas de interação 
Entre os sistemas de interação, por exemplo, estão os sistemas de 

automatização dos canais de atendimento (Call Center), sistemas de frente de caixa 
(PDV’s) e o Força de Vendas (SFA – Sales Force Automation). Para você entender 
melhor, os SFA’s (Força de Vendas) são aqueles usados pela equipe comercial, 
para acessar os produtos, registrar as vendas, agendar a entrega, etc. 

Os sistemas de aquisição do conhecimento 
Já os de aquisição do conhecimento, são aqueles usados para analisar os 

dados que foram coletados pelo Call Center, pelo frente de caixa, pelo Força de 
Vendas, enfim, dados de transações, como vendas realizadas e de relacionamento, 

http://www.agendor.com.br/blog/custos-para-implantar-sistemas-de-crm/
http://materiais.agendor.com.br/kit-para-sucesso-com-crm
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como um atendimento feito através do SAC. Esses dados são processados e 
apresentados no formato de relatórios e gráficos para a tomada de decisões. 

A empresa pode utilizá-lo para segmentar clientes, planejar campanhas e 
ficar por dentro dos processos de vendas e relacionamento. Quando são analisados 
os dados de atendimento, o pessoal têm acesso ao histórico de cada cliente, quais 
casos estão em andamento e quais foram finalizados, quem fez o último 
atendimento, se os clientes estão satisfeitos com os produtos / serviços oferecidos e 
a eficiência da equipe de suporte. 

Aplicado nas vendas, é possível analisar a abrangência dos produtos / 
serviços nas áreas de atuação da empresa, fazer um gerenciamento territorial (qual 
local aceita melhor o produto), gerenciar os melhores contatos e oportunidades de 
negócio, melhorar as etapas de vendas e identificar vendas casadas. As vendas 
casadas são aquelas em que um produto pode ser vendido com outro 
complementar. 

 
Para auxiliar estas tarefas e rotinas automatizadas é necessário um 

software, geralmente chamado de software CRM ou sistema CRM. Não que uma 
empresa não possa pensar em CRM sem ter um software. 
 
Um dos objetivos do “CRM”, é fidelizar clientes, embora este seja um termo 
confuso, pois leva a imaginar que você ganha um cartão com seu nome e alguns 
descontos ou milhas simplesmente... a fidelização vai muito além disso, como já 
comentei em um outro artigo, é buscar a satisfação total do cliente, antever 
necessidades e desejos, ser tratado com dignidade e respeito oferecendo produtos 
adequados ao cliente. 

Isso é feito através do entendimento das necessidades e expectativas do 
cliente, baseado logicamente nas informações colhidas. 
 
CRM é principalmente cultura, sim, você leu cultura, pois de nada adianta um 
ótimo sistema se não existe uma cultura na empresa voltada para atender o cliente 
e obter informações úteis. Por este motivo a Consultoria de CRM é de fundamental 
importância. 
 
No geral o CRM abrange três áreas: automação de gestão do marketing, gestão 
comercial e a gestão de serviços\produtos ao cliente. 
Essas tarefas e processos, que alimentam o sistema resultam no banco de dados de 
informações, se utilizadas de forma adequada podem ser consultadas a qualquer 
hora e por qualquer departamento para uma tomada de decisão. 
 
Todas as atividades com o cliente devem ser registradas de uma forma 
padronizada, independente da forma de contato como: email, orçamento, twitter, 
orkut, contatos telefônicos e outras atividades ou informações sobre o cliente. Isso 
tudo depois é analisado e se torna fonte para relatórios gerenciais. 
 
Podemos dividir o CRM em três partes ou tipos: 
 
A parte operacional; que visa os canais de relacionamento, mas exatamente a 
criação de canais de vendas. 

A parte analítica; como o nome já diz é a análise dos dados e informações, 
de forma que os dados gerem um conhecimento voltado a criar negócios, a parte de 
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inteligência do processo. Tem como objetivo identificar as necessidades dos 
clientes através do acompanhamento de seus hábitos. 

Por último a parte colaborativa; onde o foco é a obtenção do valor do 
cliente, fundamentada em conhecimento e interação com o cliente. 
Alguns autores citam o CRM também como uma estratégia de negócio, muito 
apoiado nos sistemas de informação. 
 
Existe um desafio grande em conseguir fazer a integração entre os sistemas de 
CRM e os sistemas atuais de uma empresa, reunindo todas as informações obtidas 
nos mais diversos canais de vendas, agrupando tudo isso em uma base de dados 
única e deixando disponível para todos os departamentos da empresa, lembrando 
sempre que o foco principal é o cliente. Alguns clientes que conheço utilizam o 
CRM diretamente com a ferramenta de BI (Inteligência de negócios) para ter uma 
análise melhor das informações. 

Ao adotar a estratégia de CRM a empresa interage com todos os clientes, 
conhece os seus hábitos, criando eventos, promoções e campanhas direcionadas, 
torna o atendimento mais personalizado e consegue a fidelização do cliente. 
 
Uma empresa consegue identificar clientes potencias e estabelecer um 
estreitamento no relacionamento possibilitando que o mesmo passe a ser cliente 
efetivo. Contudo, para isto é preciso ter uma visão única do cliente com seus dados 
históricos, contatos e transações. CRM mantém seus clientes, aumenta seu 
faturamento, cria novos clientes e torna sua empresa referência no mercado! 
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2.3 – Varejo Digital 
 

 

 

E-commerce 

O e-commerce é um modelo de comércio que utiliza como base 
plataformas eletrônicas, como computadores, smartphones, tablets e etc. 
Basicamente, trata-se de todo tipo de comercialização de bens comerciais através 
de dispositivos eletrônicos.  

O e-commerce nasceu com o surgimento da internet, facilitando todo o 
processo de compra e venda. No início, apenas pequenos produtos e valores eram 
vendidos via e-commerce (livros, cds, dvds e etc), mas hoje em dia até mesmo os 
produtos mais caros do mundo são negociados através do comércio eletrônico, 
como iates, mansões, aviões, obras de arte, entre outros produtos de luxo.  

Atualmente é muito fácil vender produtos online. Para isso, basta se 
cadastrar em uma plataforma de construção de sites, como o Wordpress, por 
exemplo, e escolher uma opção de template que permita a configuração de um 
comércio eletrônico (e-commerce).  

 
Geolocalização  
 
Não raro encontramos pais, avós e mestres estupefatos com as habilidades 

que os nativos digitais, nascidos depois da invenção de Tim Berners-Lee 
(criador  da WWW), têm na utilização das novas tecnologias. Cientes de que este é 
um caminho irreversível e transformador, há os que incentivem crianças e jovens a 
se conectarem. Outros, mais conservadores, fecham os olhos para o inevitável: esta 
geração nem mesmo sabe qual a definição de digital, já que, para eles, é 
inimaginável um mundo off-line, desprovido de websites, smartphones, tablets e 
redes sociais. 

 
Duas décadas depois do nascimento da Web, o varejo dito tradicional 

ainda parece sofrer da mesma dicotomia e vive o desafio entre manter-se alienado 



19 
 

aos benefícios que a adoção de ferramentas tecnológicas podem trazer – e já estão 
trazendo – para incrementar seus resultados  ou partir para a inevitável 
digitalização de seus negócios. 

 
Mas um fenômeno recente veio definitivamente quebrar paradigmas e 

fronteiras entre o varejo off-line e o online: a associação de novos serviços de 
geolocalização com a rápida expansão no uso dos dispositivos móveis. Até então, 
os lojistas não tinham se preocupado em transpor a muralha que separa suas 
operações em shoppings e lojas de rua dos seus estabelecimentos virtuais ou como 
aproveitar destes recursos para seduzir potenciais clientes que estão nas 
redondezas. Agora, pouco a pouco, começam a descobrir que smartphones e tablets 
podem ser poderosos canais de comunicação, atração e fidelização de 
consumidores. 

 
Saber onde o consumidor está, quais seus hábitos de consumo, em que 

está interessado naquele  momento e como atraí-lo para sua loja física vem se 
transformando rapidamente em uma estratégia inovadora que pode significar 
fechar uma nova venda ou perder o cliente para a concorrência. 

 
Ignorar estas tendências que estão mudando o jogo do varejo não é, 

indubitavelmente, a melhor alternativa. Vale a comparação: de acordo com 
estimativas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), as vendas reais do 
varejo brasileiro devem crescer cerca de 11,5% este ano, o que não deixa de ser 
uma previsão otimista, mas um crescimento consideravelmente menor quando o 
mesmo IDV faz seus prognósticos também para este ano para o comércio 
eletrônico – um avanço de 35%, representando 8,3% do varejo nacional. 

 
A e-bit, analista de informações do e-commerce, estima um aumento de 

25% nas vendas pela Internet este ano, alcançando faturamento de R$ 28 bilhões. 
O resultado  será puxado pelo bom momento da economia brasileira e, cabe a 
ressalva, por conta da escalada nas vendas de tablets e smartphones, vitaminadas 
pela queda nos preços destes dispositivos e em consequência também de um maior 
acesso à banda larga. Dados da Nielsen ilustram bem este cenário: quase quatro 
(36%) em cada dez celulares usados no Brasil já são smartphones. 

 
Fizemos um levantamento na base de dados da Guiato, plataforma web e 

móvel que permite localizar ofertas anunciadas em folhetos das lojas mais 
próximas do usuário, e os resultados averiguados confirmam a rápida adoção dos 
dispositivos móveis pelos consumidores na hora de pesquisar produtos e preços. 

 
Do total das visualizações de folhetos, 25% são realizadas pelos 

aplicativos para iPhone, iPad e Android. Estes usuários dos apps acessam 40% 
mais páginas  do que os que visitam a Guiato no portal na Web. E mais: os que 
navegam através dos tablets folheiam 15% mais páginas e ficam 25% mais tempo 
conectados na plataforma quando comparados aos que fazem login pelos 
smartphones, comprovando que a melhor experiência é determinante na retenção 
do usuário. E, por fim, quando verificamos quais são os produtos mais buscados, o 
resultado é óbvio: celulares e tablets estão entre os três mais populares, 
evidenciando o desejo do consumidor em adquirir as últimas novidades do 
mercado para estar plugado a qualquer hora e em qualquer lugar. 
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Não dar atenção a esse fenômeno da convergência de ferramentas de 

geolocalização com mobilidade poderá ser equivalente a abrir um restaurante em 
um deserto onde os consumidores não estão munidos de GPS e não fazem a menor 
ideia de como irão encontrar o oásis mais próximo. A única salvação nesta 
travessia será estar sempre conectado com a loja mais próxima e descobrir o 
caminho mais curto para matar a sede. 

 
Aos varejistas, resta escolher entre rasgar as vestes conservadoras ou 

mergulhar de vez na conectividade e engajamento com seus consumidores para 
assegurar lojas sempre cheias e alavancar as vendas. É isso ou perder a briga para 
as lojas alicerçadas em bits e bytes. 
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Capítulo 3 – Instituições e as tendências do Varejo 

3.1 – Instituições 
 

Com o grande avanço do varejo, tecnologia, do “consumidor”, do mundo, para 
que você seja bem sucedido é preciso estar antenado as tendências que viram, e para 
isso é preciso estudar. Mas nem sempre o varejista tem tempo para ficar indo atrás de 
todas as informações necessárias para ele, pois na maioria das vezes ele iria ter que 
realizar pesquisas e analises para chegar em no resultado esperado. 

Visando um aperfeiçoamento do varejo surgiram as instituições ligas ao varejo, 
que buscam deixar o varejo mais maduro e preparado para enfrentar as barreiras que 
viram. 

Nesta pesquisa irei citar apenas 3 instituições para que possamos conhece-las, e 
saber o que cada uma faz, e fica a ressalva que existe um número bem maior de 
instituições, mas não precisamos citar todas agora, as que serão mostradas tem um foco 
no varejo geral, qualquer área do varejo pode se associar a elas. 

São eles: 

 

IBEVAR – Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de 
Consumo 

Quem São? 

Fundação, Dezembro de 2009, São Paulo – SP 

Direcionado a profissionais ligados ao setor varejista 

Objetivo, estabelecer grupos de discussão, relacionamento e conhecimento a 
respeito do mercado de varejo 

Missão, “ser uma Instituição que congregue executivo(a)s de varejo, indústria e 
serviços, promovendo relacionamento profissional e social aos executivos que atuam - 
direta e indiretamente - no mercado de varejo e consumo no Brasil" 

Diretoria 

Cláudio Felisoni de Angelo ,Presidente, (Presidente do Conselho do PROVAR. 
Professor Titular da FEA-USP. Idealizador do MBA Varejo da FIA) 

José Roberto Securato Júnior, Vice-Presidente, (Executivo com mais de 15 
anos de experiência em Investment Banking. Fundador da Saint Paul Capital Partners e 
da Saint Paul Advisors) 

Associados 

66 associados 
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Custo para se Associar 

• Varejista R$ 8.000,00 anuais, revertidos em cursos 
• Não Varejista R$ 16.000,00 anuais, R$ 8.000,00 

revertidos em cursos 

Iniciativas 

• Comitês 
– Mulheres no Varejo 
– Prevenção de Perdas no VarejIo 
– Inovação de Marketing no Varejo 

• Pesquisas 
– Intenção de compra no Varejo, Intenção de compra na 

Internet, Projeções de vendas, Inadimplência, É Bom Saber, Quanto 
pesa no Varejo, Quanto pesa na Internet, Quanto é pago e como é 
pago no Varejo, Quanto é pago e como é pago na Internet 

• Ranking IBEVAR 
• Módulo Internacional NRF de Varejo 
• Pós-NRF 

– 360 Graus 
– Mesa Redonda 
– Inovação de Marketing no Varejo 
– Carreira em Varejo 

Rede Sociais 

• Facebook 
– 823 seguidores 
– No mínimo uma 3 vezes por semana 

• Linkedin 
– 1.079 seguidores 
– No mínimo 3 vezes por semana 

 

 

SBVC - Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 

Quem São? 

Uma entidade aberta, sem fins lucrativos, multissetorial e com atuação 
complementar às demais entidades de classe. 

Fundada em 29 de Maio de 2014, por executivos, empresários e estudiosos da 
área. 

A SBVC foi constituída com o propósito de contribuir para o aumento da 
competitividade , trazendo conteúdos e estudos de mercado, promovendo networking 
entre executivos varejistas de todos os segmentos e promovendo ações sociais. 
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Diretoria 

Eduardo Terra, Presidente Executivo, (Sócio BTR - Educação e Consultoria, 
Professor MBA FIA) 

Helio Biagi, Presidente do Conselho Deliberativo, (Diretor Associado da 
Felisoni Consultores) 

Robert Meir, Presidente Conselho do Consultivo, (Publisher e CEO do Grupo 
Padrão) 

Iniciativas 

• Ranking SBVC   
• Futebol SBVC 
• Comissões 

– Jurídica, Marketing, Prevenção de Perdas, TI, (Digital, 
Mobile e E-Commerce), Shopping Centers, Sustentabilidade, Crimes 
e Fraudes Eletrônicos, Governança, Logística, RH, Serviços 
Financeiros, Tributos 

• Pesquisas / Estudos 
– Varejo no Mundo 
– Índice de consumidor no Varejo 
– O papel do Varejo na economia Brasileira 
– Special Report 

Redes Sociais 

• Facebook 
– 565 seguidores 
– No mínimo uma vez por semana 

• Linkedin 
– 177 seguidores 
– No mínimo uma vez por semana 

 

 

IDV - Instituto para Desenvolvimento do Varejo 

Quem São? 

Iniciativa de empresários e presidentes das maiores empresas do setor 

Fundado em 2004 

Objetivo, fortalecer a representação de empresas varejistas de diferentes setores 
de atuação nacional, com a ideia de desenvolver o potencial de influência do setor, 
contribuindo para o crescimento sustentável do varejo e, consequentemente, da 
economia brasileira 
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Missão, ter o varejo reconhecido e respeitado como força econômica 
promovendo a livre concorrência dentro dos padrões de legalidade e contribuindo 
grandemente com o desenvolvimento do Brasil 

Valores, honestidade e transparência, igualdade no tratamento com as pessoas, 
respeito à diversidade, austeridade no uso de recursos, compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, determinação na defesa dos interesses do setor 

Diretoria 

Luiza Helena Trajano, Presidente, (Presidente do Magazine Luiza) 

Flávio Rocha, Vice-Presidente, (Presidente da Riachuelo) 

Antônio Carlos Pipponzi, Vice-presidentes, (Presidente do Conselho da Raia 
Drogasil) 

Associados 

62 Associados 

Iniciativas 

• Comitês estratégico 
– Educação, expansão, IDV.com, logística, política, 

relacionamento com o consumidor, segurança, serviços financeiros e 
crédito ao consumidor, sustentabilidade, trabalhista e tributário 

• Comitês Temporários 
– Antidumping 
– Vestuário-têxtil 

• Pesquisas / Estudos / Análises 
– Eliminado Barreiras para o crescimento econômico 
– Índice Antecedentes de Vendas 
– Conjuntura e Comércio Varejista 
– Crédito, Juros e Inadimplência 

 

 

Redes Sociais 

• Facebook 
– 2.260 seguidores 
– Praticamente 1 por dia 

• Linkedin: Não possui 
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3.2 – Tendências do Varejo 
 

 

 

Executivo analisa as principais tendências do varejo mundial 

 Em evento realizado na sede do Sistema DEZ de Comunicação, o 
publicitário e presidente da empresa, Mauro Dorfman, apresentou para clientes e 
convidados um panorama da experiência de ter participado da principal feira de 
varejo do mundo, a Retail Big Show, realizada semana passada nos Estados 
Unidos. Com o título “O que eu vi em Nova Iorque”, Dorfman aponta importantes 
cases de varejistas apresentados no evento e faz uma análise das tendências do 
varejo, falando sobre as empresas multicanais e a importância do fortalecimento da 
marca. 

“Nesta apresentação aponto como eu vi e vivi, as experiências deste 
importante evento, que faz parte da agenda dos principais empresários mundiais”, 
comenta Dorfman. O publicitário participou de sete dias de imersão em Nova 
Iorque, desde palestras com importantes nomes do mercado a experiência física, de 
visitar grandes lojistas, conversando com os protagonistas deste novo momento do 
varejo. 

O Retail Big Show, em sua 104ª edição, reuniu mais de 30 mil 
profissionais, de 86 países diferentes, dos quais 1877 eram brasileiros. A semana 
de discussões e estudos sobre o mercado varejista mundial contou com 292 
palestrantes e mais de 100 horas de conteúdo rico, que serviram para 
complementar as visitas técnicas aos cases escolhidos. 

Entre os importantes temas debatidos estão a reafirmação da loja física, a 
união do online com o físico (Phigital) e a importância da marca. O varejo segue a 
tendência de ser multicanal, Omnichannel, e  investe no “Phigital” ou como 
Dorfman explica: a experiência que vai além do online e do físico, que é a soma 
dos dois, a quebra de barreiras. 

“Precisamos esquecer as divisões – in-store, e-commerce, m-commerce ou 
social commerce – e pensar como um todo: commerce. Quando inserimos no DNA 
das empresas essa estratégia, conseguimos resultados surpreendentes, que refletem 
diretamente no fortalecimento da marca”, ressalta o presidente. 
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Entre os cases apresentados estão aqueles que oferecem a melhor 
experiência de compra aos usuários, que inclui a facilidade do online e a cultura do 
físico, ambos aproveitados em suas melhores características. Empresas como a 
rede Whole Foods, fundada no início dos anos 80, que investe em produtos 
naturais, orgânicos e artesanais, e oferece ao consumidor uma experiência 
completa, desde os produtos de extrema qualidade, facilidade de compra e 
informações para o consumidor levar uma vida saudável. 

A reafirmação da loja física incentiva ideias diferenciadas, como da 
Eataly, que funciona como um ponto de encontro entre consumidores, que tem no 
mesmo ambiente um mercado, um restaurante e uma escola de culinária, 
convidando-os para uma experiência completa. O case Blinder & de Clercq 
também se diferencia dos demais, com uma ideia simples e pioneira, de reunir no 
espaço físico os ingredientes e a receita para um jantar, com ilhas temáticas de 
ideias para a refeição, e o cliente ainda tem a facilidade de pedir online e passar na 
loja para retirar. 

Outros cases importantes são dos lojistas que começaram com 
negócios  online e, para oferecer uma experiência completa ao consumidores, 
investiram posteriormente no físico. É o caso da Bonobos – loja online de moda 
masculina, que abriu uma diferenciada loja física, onde une o melhor dos dois 
lados, a entrega e variedade do ecommerce e a possibilidade de experimentar e 
tocar do físico. 

“Oferecer a experiência plena ao consumidor, a união do físico com o 
online, é um reflexo da atual necessidade do mercado, de promover a interação 
completa, tecnologia, inovação e bom atendimento. O digital está totalmente 
incorporado ao mundo físico”, comenta Dorfman. 

A loja da estilista australiana, Rebeca Minkoff, especializada em moda 
feminina, é um bom exemplo de um negócio Phigital, pois investiu fortemente em 
tecnologia para otimizar a compra do consumidor e atende-lo de forma 
diferenciada. Foram desenvolvidos para a loja uma vitrine e provador digital, que 
oferecem diversas opções para o consumidor e fazem um atendimento completo, 
desde selecionar as peças que serão experimentadas a finalização da compra. 

A tecnologia permite a loja falar com o comprador, como é o caso da loja 
Rebeca Minkoff, ou da Underarmour, que disponibiliza telas que permitem a 
interação com o comprador. A também a comunicação analógica, por meio de 
recursos que não são tecnológicos, como cartazes explicativos. 

Entre as principais mudanças apresentadas no Retail Big Show de 2015 
está o comportamento do consumidor, que transita entre vários canais de venda, 
pesquisa e compara, antes de efetuar uma compra, seja no online ou no físico.  “O 
consumidor de hoje quer olhar no site e comprar na loja, escolher na loja e receber 
em casa, quer ter a possibilidade de escolher. E para isso, ele precisa confiar na 
marca, saber que ela terá a mesma responsabilidade em qualquer que seja o meio. 
Por isso a importância de uma empresa ser multicanal, sem perder a sua verdade, 
entrelaçamento todos os campos”. 

A valorização da marca é o principal ativo de qualquer negócio de 
sucesso. “Todas estas tendências, apresentadas no Retail Big Show, só 
proporcionam um resultado ótimo quando são colocadas a serviço de uma verdade 
que sai de dentro para fora. Nós, empreendedores e profissionais de marketing, não 
podemos esquecer: entender o DNA da marca e cuidar para que todas as 
expressões do negócio sejam coerentes com suas crenças, valores e promessas é a 
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melhor forma de se diferenciar e de engajar o público de forma sustentável”, 
finaliza. 

Obs: Analise realizada para o ano de 2015, mais por não achar as 
tendência para 2016 e por acreditar que elas não mudaram muito do que as que 
forem citadas a cima, resolvi coloca-la. 
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Conclusão 
 

Após a realização deste trabalho sobre varejo, meu horizonte se abriu, pois as 

pessoas acham que varejo é apenas o ato da compra e venda do produto, mas por trás 

desse ato existe muita coisa envolvida. 

O varejo é um dos setores que mais sofre quando o  pais enfrenta uma crise, e 

nesses anos que passaram e os que virão não será diferente, os varejistas devem se 

preparar para épocas fracas em suas vendas, pois o povo está sem condições de realiza-

las. 

E como vimos a cima o varejo vem de muitas mudanças, devido a tecnologia 

que surgiu e ao comportamento de seu consumidor, que hoje em dia não presa só por 

qualidade do produto, mas sim por todo o processo de relacionamento que ele cria com 

a loja. Agora o vendedor não deve se preocupar só com o produto em bom estado, mas 

sim com a sua própria aparência, bom humos, o seu jeito de se relacionar com o cliente, 

as vezes apenas um sorriso no rosto já é o bastante para deixar um cliente feliz. E o mais 

engraçado que em uma pais onde se dizem “simpáticos e carismáticos”, ficou com umas 

das piores posições em uma pesquisa que foi direcionada ao consumidor, que fazia a 

seguinte pergunta; Quando você entra em uma loja, você é recebido com um sorriso? 

Em um mundo onde o principal é o relacionamento está pesquisa deveria mostrar um 

resultado altos, pois hoje em dia o que mais importa para o consumidor é a sua relação 

com a loja, tem muitos casos que o cliente prefere gastar mais e receber um tratamento 

diferenciado, individualizado do que ir em uma loja e pagar mais barata e ser tradado 

como apenas mais um. 

Com todo esse estudo podemos perceber que as tendência daqui pra frente é 

cada vez mais a loja realizar um atendimento individualizado, personalizado, rápido e 

prático com a ajuda do e-commerce e da geolocalização, com o objetivo de facilitar 

cada vez mais a vida do seu cliente. 

Uma sugestão seria o desenvolvimento de um ranking no varejo baseado nos 

4P’s de marketing (praça, preço, produto e promoção) com consultas periódicas nos 

principais segmentos do mercado brasileiro, e um prêmio anual aos melhores varejista 

ranqueados por setor. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é sobre a China, mais concretamente sobre um país não só 

extremamente grande economicamente falando, mas como territorialmente e como 

puluente também. Como os chineses vivem com a poluição excessiva e buscando 

algumas soluçãoes para que possam viver melhor em seu país. 

O trabalho foi dividido em três capítulos, todos abordando assuntos diversos sobre o 

tema de poluição na China, sendo um deles tentando achar alguma solução para esse 

problema tão grande que afeta o país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) A China 
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 A República Popular da China, também conhecida simplesmente como China, 

é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,36 bilhão 

de habitantes, quase um quinto da população da Terra. É uma república socialista, 

governada pelo Partido Comunista da China (PCC) sob um sistema unipartidário e 

que possui vinte e duas províncias, cinco regiões autônomas (Xinjiang, Mongólia 

Interior, Tibete, Ningxia e Guangxi), quatro municípios (Pequim, Tianjin, Xangai e 

Chongqing) e duas Regiões Administrativas Especiais com grande autonomia (Hong 

Kong e Macau). A capital da RPC é Pequim. 

 

 Com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, a República 

Popular da China é o terceiro maior país do mundo em área total e o terceiro maior 

em área terrestre. Sua paisagem é variada, com florestas de estepes e desertos no norte 

seco e frio, próximo da Mongólia e da Sibéria, e florestas subtropicais no sul úmido e 

quente, próximo ao Vietnã, Laos e Mianmar. O terreno do país, a oeste, é de alta 

altitude, com o Himalaia e as montanhas Tian Shan formando fronteiras naturais entre 

a China, a Índia e a Ásia Central. Em contraste, o litoral leste da China continental é 

de baixa altitude e tem uma longa faixa costeira de 14 500 quilômetros, delimitada a 

sudeste pelo Mar da China Meridional e a leste pelo Mar da China Oriental, além dos 

quais estão Taiwan, Coreia e Japão. 

 

 

 

1.1) A China e a poluição 

 

Uma das sérias consequências negativas da rápida expansão industrial da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unipartidarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_aut%C3%B3nomas_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3lia_Interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3lia_Interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tibete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ningxia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guangxi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tianjin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xangai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chongqing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_administrativa_especial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estepe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deserto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mong%C3%B3lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vietn%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mianmar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Himalaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/China_continental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_da_China_Meridional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_da_China_Oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
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China durante a década de 1980 foi o aumento da poluição e da degradação dos 

recursos naturais. Problemas como a erosão do solo, a desertificação e a queda 

contínua da disponibilidade de água potável, especialmente no norte do país, 

representam uma grande ameaça ao desenvolvimento sustentável da China. Apesar da 

China ter aprovado uma legislação ambiental e de ter participado em algumas 

convenções internacionais antipoluição, a própria poluição na China ainda representa 

um sério risco atualmente e num futuro próximo. 

 

Um relatório da Organização Mundial da Saúde, em 1998, sobre a qualidade 

do ar em 272 cidades no mundo concluiu que sete das dez cidades mais poluídas do 

mundo estão na China. De acordo com estatísticas próprias, o governo da China 

concluiu que dois terços das 338 cidades que tinham dados disponíveis estavam 

poluídas; dois terços das cidades poluídas estavam em níveis moderados ou ruins de 

poluição. As doenças respiratórias e cardíacas são as principais causas da morte na 

China. 

 

Quase todos os rios da China estão poluídos de alguma forma, e metade da 

população não tem acesso pleno à água limpa. 90% dos rios urbanos da China estão 

seriamente poluídos. A escassez de água na China é uma séria questão nacional, 

podendo afetar de forma significativa a economia do país. A escassez de água no 

Norte da China é uma séria ameaça ao crescimento do desenvolvimento sustentável e 

o governo se viu forçado a realizar um plano de grande escala de desvio de água do 

rio Yangtzé para as cidades do norte e do nordeste da China, incluindo Pequim e 

Tianjin. 30% do território chinês é afetado por chuva ácida. Vários estudos estimam 

que a poluição afeta a economia chinesa em cerca de 7 a 10% do PIB chinês por ano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrada%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desertifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_respirat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiopatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_da_China
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Projeto_de_Tranfer%C3%AAncia_de_%C3%81gua_de_Sul_para_Norte&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Yangtz%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tianjin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva_%C3%A1cida
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Um relatório do banco Mundial de 2005 declara que mais de 300 milhões de pessoas 

nas regiões rurais da China não tem acesso à água potável e quase 800 milhões de 

pessoas não viram melhorias no saneamento básico e na higiene pessoal nos últimos 

anos. 

 

Os líderes chineses têm dado mais atenção aos sérios problemas ambientais do 

país. O líder da Agência Nacional de Proteção Ambiental da China disse em 1991 que 

a proteção ambiental era uma das políticas básicas da China, e também disse que a 

proteção ambiental deve ser coordenada juntamente com o crescimento econômico. 

De acordo com a Agência Nacional de Proteção Ambiental da China, foram gastos 

3,2 bilhões de dólares na prevenção da poluição e na reabilitação ambiental entre 

1981 e 1985, 8,8 bilhões entre 1986 e 1990 e cerca de 15 bilhões durante o oitavo 

plano econômico de cinco anos, entre 1991 e 1995. 

 

A China tem buscado conter o aumento da poluição industrial, grandemente 

através de procedimentos administrativos e de iniciativas para aumentar a consciência 

pública. Foi escolhido como meta a limpeza do delta do rio das Pérolas, uma região 

altamente industrializada na província de Guangdong que estava altamente poluída. 

As autoridades esperaram que as novas estações de tratamento de águas residuais para 

as cidades do delta do rio das Pérolas poderiam permitir o aumento da população de 

peixes para consumo humano no ano 2000. Uma iniciativa de proteção industrial por 

parte das indústrias também surgiu. Porém, em certas regiões da China, a poluição já 

é considerada um dos custos associados ao desenvolvimento econômico. 

 

A questão sobre os impactos ambientais causados pela construção da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A9rio_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_econ%C3%B4micos_de_cinco_anos_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_econ%C3%B4micos_de_cinco_anos_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_do_rio_das_P%C3%A9rolas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guangdong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_de_tratamento_de_%C3%A1guas_residuais
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barragem das Três Gargantas gerou muita controvérsia entre os ambientalistas de 

dentro e fora da China. Críticos dizem que a erosão e o assoreamento do rio Yangtzé 

está ameaçando animais ameaçados de extinção, enquanto que as autoridades dizem 

que a construção irá prevenir o ocorrência de enchentes avassaladoras, além de gerar 

energia elétrica limpa, que irá diminuir a dependência da região do carvão mineral, e 

portanto, diminuir a poluição do ar. 

 

 Em março de 1998, a Agência Nacional de Proteção Ambiental foi promovida 

para nível de agência ministerial, e foi renomeada para a Administração Estatal de 

Proteção Ambiental, refletindo a importância dada pelo governo sobre a questão da 

proteção ambiental. O governo chinês reconhece que a situação ambiental da China é 

péssima, e que o aumento da poluição da água e do ar, além do desmatamento e da 

desertificação, irá ameaçar a base do desenvolvimento econômico chinês. Em 1999, a 

China investiu mais de 1% do seu PIB na proteção ambiental. 

 

Nos últimos anos, a China fortaleceu a sua legislação ambiental e fez alguns 

progressos na contenção da deterioração ambiental. No seu décimo plano econômico 

de cinco anos (2001-2005), a China planejou reduzir em 10% as suas emissões totais. 

Particularmente, a capital, Pequim, investiu fortemente no controle de poluição para 

sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Em 2005, a China aderiu à Parceria 

Ásia-Pacífico de Desenvolvimento Limpo, que reunião representantes 

governamentais e industriais para implementar estratégias para reduzir a poluição, e 

consequentemente a mudança do clima. Já há resultados concretos em algumas 

cidades da China sobre a poluição do ar. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_das_Tr%C3%AAs_Gargantas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Yangtz%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie_amea%C3%A7ada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_do_ar
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conselho_de_Estado_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A9rio_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Minist%C3%A9rio_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desertifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Prote%C3%A7%C3%A3o_ambiental&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_econ%C3%B4micos_de_cinco_anos_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Planos_econ%C3%B4micos_de_cinco_anos_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emiss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima
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Durante o início de 2007, a Agência Estatal de Proteção Ambiental anunciou 

82 projetos, com investimentos totais estimados em 112 bilhões de yuans, que 

acharam sérias brechas nas leis de avaliação e de regulação do impacto ambiental 

sobre a integração de medidas de segurança e saúde pública. A China é um 

participante ativo nos diálogos internacionais sobre a mudança do clima e em outras 

negociações ambientais multilaterais em organizações como o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Devido ao sério programa chinês de 

combate ao impacto ambiental, os países desenvolvidos designaram a China para 

ajudar a aliviar a situação ambiental de países em desenvolvimento.  

 

O país é um signatário da Convenção de Basileia, que guia o transporte e a 

disposição correta do lixo tóxico, além de ser signatário no Protocolo de Montreal de 

Proteção à Camada de Ozônio, do Protocolo de Quioto, da Convenção do Comércio 

Internacional sobre Animais Ameaçados de Extinção, além de outros importantes 

acordos ambientais internacionais. 

 

A China é um importante participante da Parceria da Ásia e do Pacífico de 

Desenvolvimento Limpo e Clima (APP). A APP é uma parceria público-privada 

constituída por seis países - Austrália, Índia, China, Coreia do Sul e Estados Unidos - 

que exploram novos mecanismos para reunir as conquistas já realizadas com a 

mitigação da poluição, além de conquistas na área de segurança energética e do clima, 

para encaminhá-las nas tentativas de se reduzir a pobreza e de promover o 

crescimento econômico. Os membros do APP empreenderam atividade cooperativas 

de uso da tecnologia limpa nos países-parceiros em oito áreas: energia fóssil mais 

limpa, energia renovável e distribuição geográfica da geração deste tipo de energia, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Basileia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo_t%C3%B3xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto
https://pt.wikipedia.org/wiki/CITES
https://pt.wikipedia.org/wiki/CITES
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parceria_da_%C3%81sia_e_do_Pac%C3%ADfico_de_Desenvolvimento_Limpo_e_Clima&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parceria_da_%C3%81sia_e_do_Pac%C3%ADfico_de_Desenvolvimento_Limpo_e_Clima&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parceria_p%C3%BAblico-privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguran%C3%A7a_energ%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnologia_limpa&action=edit&redlink=1
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além da geração de eletricidade, da fabricação de aço, alumínio, cimento, da extração 

de carvão mineral e das construções e aplicações. 

 

Os Estados Unidos e a China estão engajados num programa bilateral de 

cooperação ambiental desde meados da década de 1990, com ênfase na produção de 

tecnologia de energia limpa e no projeto de uma política ambiental mais eficiente. O 

Fórum Sino-americano do Meio-Ambiente e Desenvolvimento, co-dirigido pelo vice-

presidente dos Estados Unidos da América e pelo premier da China, tem sido o 

principal veículo de uma ativo programa bilateral de cooperação ambiental desde a 

sua concepção, em 1997. Apesar das revisões positivas das conclusões do fórum de 

ambos os lados, a China frequentemente compara a política ambiental dos Estados 

Unidos, que não tem assistência estrangeira, com aqueles do Japão e de vários países 

da União Europeia, que incluem grandiosas quantidades de ajuda. 

 

1.2- Alguns problemas ambientais 

 

  1.2.1 - Tempestades de areia cobrem de pó cidades inteiras – 

Toneladas de areia invadem as cidades chinesas, cobrindo as ruas com nuvens 

alaranjadas de pó. Aos habitantes, a recomendação do governo é de que cubram o 

rosto e, se possível, fiquem em casa, com portas e janelas fechadas. Vindas do deserto 

de Gobi, as tempestades de areia chegam sempre que o tempo está árido, com baixa 

precipitação.  (Ilustração 1 e 2, página 18) 

 

 Mas as condições naturais não são o único culpado desse fenômeno que 

praticamente paralisa o comércio, fecha escolas e, por vezes, deixa vítimas fatais. A 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Energia_verde&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-presidente_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Lista_de_primeiros-ministros_do_Conselho_de_Estado_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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ação do homem, através do desmatamento e da urbanização intensa, ajuda a aumentar 

as zonas desérticas do país, o que agrava ainda mais a ventania.  

 

  1.2.2- Maior rio chinês enfrenta sua pior seca em 50 anos – O 

Yangtsé, o maior rio chinês e o terceiro do mundo, com cerca de 6,3 mil Km de 

extensão, atravessa a sua pior estiagem em mais de meio século. Nesta primavera, as 

incidências de chuva no país caíram 80% em relação aos valores normais, enquanto o 

calor, acima dos 35 graus célsius, só vem aumentando.  

 

Ao menos sete províncias sofrem com o desabastecimento provocado pela 

baixa de água, que prejudica principalmente a produção agrícola. Para contornar a 

seca, as autoridades chinesas ordenaram que a usina de Três Gargantas, o maior 

complexo hidrelétrico do mundo, aumente suas operações em 20%. 

 

  1.2.3- Uso abusivo de fertilizantes causa “explosão” de melancias – 

A agricultura chinesa, que atende a um mercado interno de 1,3 bilhão de pessoas, 

impressiona pelo seu rápido crescimento. Mas os meios que garantem esse 

desempenho têm gerado alguns escândalos alimentares que lançam desconfiança 

sobre as práticas agrícolas do país. (Ilustração 3, página 19) 

 

Desde 1990, a China tornou-se o maior consumidor de fertilizantes 

nitrogenados do mundo, que apesar de ajudarem a acelerar o crescimento do cultivo, 

poluem e deterioram o solo. E vez por outra, gera resultados inesperados e 

preocupantes. No começo de maio, o uso abusivo de produtos químicos para acelerar 

o cultivo fez com que plantações de melancia no leste da China literalmente 
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explodissem. Alguns fazendeiros registraram perdas de até dois terços da produção da 

fruta.  

 

 

 

  1.2.4- Poluição atinge níveis recordes em Xangai – Xangai, 

considerada a capital comercial e financeira da China, registrou níveis recordes de 

poluição atmosférica no começo de maio. Durante quase três dias, uma espessa 

neblina envolveu a cidade de 20 milhões de habitantes.  

Muitas pessoas sofreram com tosse seca, irritação nos olhos e dificuldades para 

respirar.  

 

Segundo a imprensa local, os índices de poluição ambiental bateram os 500 

pontos na escala chinesa, bem acima do nível considerado bom, entre 50 e 100 

pontos. A péssima qualidade do ar na região deve-se em grande medida a uma matriz 

de geração de energia suja, formada na maior parte por termelétricas a carvão. Outra 

consequência negativa da poluição são as chuvas ácidas, provocadas pela alta 

presença de dióxido de enxofre no ar.  

 

  1.2.5- Invasão de espécies exóticas custa bilhões ao país  - 

Consideradas a segunda maior causa da perda da biodiversidade no mundo, atrás 

apenas da ação humana, as espécies exóticas estão invadindo a China. Há registros de 

pelo menos 400 espécies de animais, plantas e insetos, que foram trazidos para a 

China desde que o país abriu sua economia no início dos anos 90.  
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De acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (The 

World Conservation Union – IUCN), os organismos introduzidos em um ecossistema 

do qual não fazem parte prejudicam os processos naturais e os organismos nativos, 

além de gerar impactos econômicos e sociais negativos.  

 

Estima-se que os prejuízos na China girem em torno de 15 bilhões de dólares 

anualmente, com perda de lavouras e problemas de saúde pública. 
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2)  A POLUIÇÃO E A SAÚDE 

 

A poluição do ar tem sido um grande problema mundial e, portanto, também 

para as grandes cidades da China. 

 

A grave poluição do ar rendeu à capital chinesa, Pequim, o título de segunda 

pior num ranking ambiental de 40 cidades disponibilizado pela Academia de Ciências 

Sociais de Xangai. A cidade também foi decretada como sendo um lugar “inadequado 

para a vida humana”, segundo afirmação de um novo relatório citado pela agência 

oficial do país China News Service. 

Atualmente, a China é o terceiro país com a pior qualidade do ar de uma lista com 

178 países, segundo o Environmental Performance Index (EPI), ranking bienal 

elaborado por uma equipe de especialistas das universidades americanas de Yale e de 

Columbia. A capital chinesa se saiu mal na avaliação da qualidade do ar, ocupando o 

quinto lugar. Já o Brasil ocupa o 77º lugar no ranking. 

 

Foram analisados vinte indicadores distribuídos por nove categorias: Critérios 

de saúde ambiental; poluição do ar; recursos hídricos; biodiversidade e habitat; 

recursos naturais; florestas; energia e clima; recursos pesqueiros; água e saneamento. 

Em 2013, mais de 100 cidades na China tinham uma média de 29,9 dias por mês com 

http://english.sass.org.cn:8012/index.jhtml
http://english.sass.org.cn:8012/index.jhtml
http://www.ecns.cn/2014/02-13/100594.shtml
http://epi.yale.edu/
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névoa de poeira, o maior índice em 52 anos. 

O principal vilão do ar são as chamadas PM2,5, partículas finas e inaláveis de poeira 

com diâmetro inferior a 2,5μm resultantes da combustão incompleta de combustíveis 

fósseis utilizados pelos veículos automotores e das usinas acarvão. Estas, devido ao 

pequeno diâmetro, ficam em suspensão no ar e penetram mais profundamente no 

aparelho respiratório, instalando-se nos alvéolos pulmonares e bronquíolos, podendo 

causar sérios danos à saúde. 

 

Estudos também avaliam a exposição à poluição interior, aquela que ocorre 

dentro de residências, causada, em sua maior parte, pela queima de combustíveis 

sólidos, como resíduos de colheitas, estrume e carvão. 

A poluição atmosférica contribuiu para nada menos do que 1,2 milhão de mortes 

prematuras na China em 2010, indica estudo realizado com o apoio da Environmental 

Protection Agency (EPA). 

 

Em 2013, a International Agency for Research on Cancer (IARC), agência da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) especializada em estudos de 

carcinogenicidade, anunciou a classificação oficial da poluição do ar como 

carcinogênica para humanos (Grupo 1), assim como o material particulado. 

 Este problema só vem crescendo e os governos mundiais não estão sabendo 

controla-lo. No caso da China, as soluções indicadas são a redução do consumo de 

carvão e melhora na gasolina para os veículos. Outras medidas aplicáveis são 

medições periódicas da qualidade do ar para verificar se a quantidade de PM2,5 está 

diminuindo; legislação que determine a vigilância da concentração de poluentes no ar; 

utilização de equipamentos que diminuam a emissão de gases; promoção do 

http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.iarc.fr/
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reflorestamento de áreas degradadas; controle de queimadas; diminuição da utilização 

de agrotóxicos; incentivo na geração de energia limpa e renovável. 

 

 A camada de fumaça espessa que cobre muitas das cidades da China não está 

apenas deixando os residentes doentes, segundo um novo estudo. Ela também está 

causando morte prematura. Até 4 mil pessoas por dia estão morrendo devido à 

poluição no ar da China. 

 

 O levantamento, realizado pelo grupo de pesquisa Berkeley Earth e aceito para 

publicação no periódico PLOS One, mediu, de hora em hora, a composição do ar em 

1.500 estações em todo o país ao longo de um período de quatro meses. Embora 

existam vários tipos de poluição perigosos, partículas chamadas PM 2,5 são uma 

preocupação em especial, já que podem penetrar profundamente nos pulmões. Estas 

partículas não só podem causar doenças debilitantes como câncer de pulmão e asma, 

como também podem desencadear paradas cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. 

Cerca de 17% das mortes na China, anualmente, são atribuídas diretamente à poluição 

do ar. Isso significa 1,6 milhões de mortes por ano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) SOLUÇÃO 
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 Com níveis de poluição atmosférica extremamente nocivos à saúde humana, 

a China vem buscando formas de combater o seu “apocalipse”. Já mandou melhorar a 

qualidade do combustível, passou a limitar o número de carros que podem circular 

nas ruas e incrementou os investimentos em energias renováveis. Indo muito além 

das soluções tradicionais, um designer escocês parece ter encontrado um método, no 

mínimo, inusitado. 

 

 

 Daan Roosegaarde propõe a criação de um mega-aspirador de pó para 

despoluir o ar na região. Tal façanha seria alcançada usando bobinas de cobres, que 

seriam enterradas no chão, capazes de criar campos magnéticos e atrair as partículas 

de poluentes para o solo. Parece um pouco perigoso, mas Roosegaarde diz que o 

campo é muito baixo e que a tecnologia é segura. 

 

 Em entrevista ao site Dezeen, Roosegaarde conta que, em parceria com 

cientistas da Universidade de Tecnologia de Deft, já criou um protótipo para teste. Em 

uma sala cheia de fumaça, de 5m x 5m, a tecnologia foi capaz de criar um buraco 

livre de poluição de cerca de um metro cúbico. O desafio agora é aumentar a escala 

do resultado para áreas externas. 

 

 Segundo o designer, a solução inusitada será testada em um parque da cidade 

dentro de até 15 meses, tempo necessário para fazer melhorias no projeto.  

 O efeito da faxina, no entanto, é passageiro, uma vez que a solução ataca 

apenas os poluentes e não a origem do problema, a emissão. 
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 Este ano, o corte no consumo de carvão, a principal fonte de energia no país, 

deve chegar a 220 milhões de toneladas, um aumento de 3,9% em relação a 2013. 

 Em entrevista, após a sessão anual da Assembleia Nacional Popular, Li 

Keqiang (Primeiro Ministro Chinês) disse que as causas da poluição na China são 

complexas e que a solução vai demorar, mas o governo não pode ficar sentado e tem 

de agir. “A poluição tornou-se uma questão grave e afeta a vida da população”, 

destacou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÕES 
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Ilustração 1 e 2: Tempestade de areia na China 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 3: Melâncias abertas após a explosão 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB9rfbwLvJAhXPrpAKHRFtDq0QjRwIBw&url=http://www.infoescola.com/fenomenos-naturais/tempestade-de-areia/&psig=AFQjCNFEquYuWwqEDsLgMAWHuqyT2W9e3A&ust=1449088278098181
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihoKezwbvJAhUErJAKHXm5BRYQjRwIBw&url=http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/tempestade-de-areia-atinge-cidade-chinesa.html&psig=AFQjCNEv6k7X4x8doaQzNt7vaQlSbqGqEQ&ust=1449088480196698
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir com este trabalho que a China é um país extremamente 

grande, com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados e com alta 

capacidade de poluição.  Medidas drásticas precisam ser tomadas pelo governo chinês 

para que o quadro agravado possa ser resolvido o mais rápido possível e para que não 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3fG6wrvJAhVROpAKHQrJANAQjRwIBw&url=http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2011/05/uso-excessivo-de-substancias-quimicas-provoca-explosao-de-melancias-no-leste-da-china-3314949.html&psig=AFQjCNEcvcSwKDQUo48EhruzFE6qv9yMHQ&ust=1449088757486912
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piore o problema ecológico, prejudicando mais ainda o país e suas cidades super 

poluídas. 

Ao meu ver, não é mais aceitável e tolerável sacrificar o meio ambiente para 

justificar o crescimento econômico e a capacidade financeira. Como gigante 

econômico da atualidade, a China deveria conciliar o seu crescimento com o 

equilíbrio do meio ambiente. 

A 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(COP21) aprovou no dia 5 de dezembro de 2015, um projeto de acordo para combater 

as alterações climáticas, que deverá ser decidido pelos ministros dos cerca de 200 

países, para ser posteriormente assinado no dia 11 de dezembro de 2015, porém foi 

adiado para o dia 12. A aprovação ocorreu com a plenária sendo convocada após 

quase seis horas depois de o texto ser divulgado como proposta, às 13h30 de Paris. O 

presidente da COP, Laurent Fabius, ministro das relações exteriores da França, 

convocou a sessão a aprovar o texto por aclamação. 

Como ninguém fez objeções, ele decretou a aprovação do acordo usando um martelo 

verde em forma de folha para bater na mesa. "É um pequeno martelo, mas pode fazer 

grandes coisas", afirmou. - Países devem trabalhar para que aquecimento fique muito 

abaixo de 2ºC, buscando limitá-lo a 1,5ºC 

- Países ricos devem garantir financiamento de US$ 100 bilhões por ano 

- Não há menção à porcentagem de corte de emissão de gases-estufa necessária 

- Texto não determina quando emissões precisam parar de subir 

- Acordo deve ser revisto a cada 5 anos 
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Introdução 

 

O Tema a ser abordado, tem como propósito o estudo do comportamento, evolução e 

influência da indústria de desenho animado em nossa sociedade. 

Iremos acompanhar o desenvolvimento da indústria ao longo da historia, as companhias 

que se tornaram referência, os números de bilheterias de cinema. 

Em outra vertente, iremos analisar o impacto social com o qual os desenhos atingem as 

crianças, formação psicológica e social. 
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Capitulo I 

 

Linha do tempo do desenho 

A história do Desenho 

O desenho animado, criado muito antes do  cinema, teve origem de um francês, Émile 

Reynaud, que no fim do século 19, criou um sistema de animação com um aparelho, 

cujo o nome é “O praxinoscópio”. Este servia para projetar as imagens em movimento 

na parede. 
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Desde os primórdios da humanidade, o homem criou desenhos. É instintivo ao ser 

humano desenvolve-los e fazer com que eles se tornem cada vez mais desenvolvidos. 

Essa busca fez com que se desenvolvessem os desenhos de hoje, talvez não melhores ou 

mais evoluídos, mas mais atuais. Eles apenas se adaptaram às crianças (e, por que não 

dizer, aos adultos) da época. 

Com essa breve introdução, vamos à Fantasmagorie, a qual pode ser considerada a 

primeira animação, em 1908. Desenvolvida pelo francês Emile Cohl, ela tinha apenas 2 

minutos (nem chegando a isso), e foi exibida na Theatre Gymnase. 

Os primeiros desenhos animados como conhecemos hoje surgiram apenas na década de 

1910, no então cinema mudo e sem cores. Naquela época, a maioria das animações era 

de curta-metragem, geralmente visando a um público mais adulto, com piadas e roteiros 

para uma faixa etária mais elevada do que a dos dias atuais. 

Mais para a frente, vemos o surgimento de um desenho que incrivelmente faz sucesso 

até hoje. O Gato Félix foi criado em 1917, ainda sem cores nem falas (uma versão mais 

atual passava no Cartoon Network). Naquela década, surgiu também a Disney e o 

famoso Mickey Mouse. 

Em 1928. Walter Elias Disney “Walt Disney” inova completamente a ideia de 

desenho animado que se tinha na época, na verdade Walt foi muito alem, pois do ponto 

de vista de estratégia  em marketing e consumidor. Walt não apenas criou o “Mickey” 

(um personagem, com a figura de um rato), mas também lhe deu características, 

personalidade, algo que é exclusivo dos seres humanos e conseguiu desassociar sua 

imagem com a de um animal  extremamente mal visto na sociedade, pois ainda nos dias 

de hoje, representa o dispersor e causador de um grande numero de problemas de saúde 

publica. Dentre eles estão a Leptospirose, Peste Bubônica, Tifo Murino, Febre da 

mordida do rato, Raiva, Salmonelose, Sarnas, Micoses, Hantavirose. 

Walt produziu o primeiro desenho com efeitos sonoros (musica e voz), uma completa 

revolução na época e que fez o desenho ser um imenso sucesso. Tanto, que fez com que 

o pobre Mickey não parasse de trabalhar até hoje, estrelando mais de 100 curtas. 

No início da década de 30, surgiu uma personagem bastante influenciada pela época. 

Betty Boop era uma menina de cabeça grande e olhos redondos, com uma cara de 
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santinha, e usava um vestido não muito adequado na época (que mostra o público a que 

o desenho era direcionado). Sem cores, mas com som, ela foi um sucesso, até que o 

regime anticomunista a colocasse como um dos problemas a serem solucionados. Para 

“preservar a moral” americana, ela ganhou uma roupa mais comportada e trocou sua 

personalidade, se tornando uma esposa obediente. Teve seu fim em 39, voltando 

algumas vezes em filmes ou produtos. 

Novamente inovando, a Disney nos traz em 32 o primeiro desenho animado colorido: 

Flores e Árvores. A revolução foi, novamente, um sucesso na época, e novas empresas 

surgiram nessa área, como a Warner. Tentando copiar a fórmula da concorrente, seus 

desenhos foram um completo fracasso – por serem bem fracos -, até que se adotou uma 

ideia diferente. Apelando para a insanidade dos personagens, surgiam, no final da 

década, Pernalonga e companhia. 

Na década de 40, enquanto o mundo se preocupava com a guerra, os desenhos não 

tiveram grandes alterações. Surgiam animações como Tom e Jerry, pela Warner, e Zé 

Colmeia, pela Disney. Até então, os desenhos eram exibidos no cinema, o que mudaria 

nas décadas seguintes. 

Na década de 40 fizeram sucessos desenhos que são famosos até os dias atuais. Frajola 

e Piu Piu, Papa-léguas e Pica Pau eram alguns, que geralmente seguiam a mesma 

fórmula repetitiva: tinham bastante pancadaria gratuita e uma caça incessante entre os 

dois personagens principais, com o caçador sempre apanhando.  

As décadas de 50, 60, 70 e 80 se seguiram com esses desenhos que apresentavam 

problemas do quotidiano da família, não importava o quão estranha ela fosse. 

A nova fórmula exigia mais do desenho, então nasceu a perseguição, luta entre os 

personagens, vitória dos bonzinhos, e muitas vezes finalizadas com uma lição de moral 

ou uma piada seca (ou ambas). De certa forma sempre remetendo a ideia entre a 

dualidade: bem e mal, ou inteligência e força. 

Na década de 90, vemos um aprimoramento no humor dos desenhos. Sátiras se tornam 

comuns e as piadas, mais elaboradas. As lutas diminuíram, mas a luta ainda corria solta 

(de forma mais suave e cômica, mas ainda estava lá). Pode-se citar a ida de Steven 

Spielberg para a Warner, que o tornou o encarregado pelos desenhos Pink e Cérebro 
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(hilário, sobre dois ratos de laboratório que querem dominar o mundo e usam dos planos 

mais mirabolantes para isso), Animaniacs (o mais fraco dos três) e Freakazoid 

(completamente insano e, talvez por isso, excelente). 

Outros desenhos afloram nessa época, como South Park e Os Simpsons, marcando a 

volta dos desenhos mais adultos (mesmo que os principais telespectadores sejam 

adolescentes) e de humor mais negro (o pobre Kenny que o diga). 

No decorrer do final da década de 80 e inicio de 90, também vemos uma invasão 

Animes Japoneses, com um novo modelo de animação, que se fortalecem ainda mais no 

novo milênio. Agitações como Pokemon e Cavaleiros do Zodíaco tornaram possível a 

entrada de muitos novos desenhos japoneses e fizeram com que a programação de 

desenhos de diversos canais fosse apenas de animação. Nessa nova perspectiva, os 

animes trazem a ideia de continuidade entre os capítulos, desenvolvendo uma história 

continua. 

Nos anos 2.000, tivemos também a volta de desenhos mais gozados, que levam tudo ao 

extremo. Dentre eles estão Cartoon Cartoons, Bob Esponja, Kick Buttowski e tantos 

mais que ainda estão por vir. 

Obviamente, nem todos os desenhos seguem essas “regras”, de modo que desenhos 

atuais usam fórmulas antigas. Temos como exemplo o inusitado Duck Dodgers, com o 

personagem principal sendo interpretado pelo Patolino e usando diversas piadas antigas 

(e que ainda assim são engraçadas). 

 

Assunto de Guerra (2ª Guerra Mundial) 

Propagandas em tempo de guerra sempre têm algo peculiar. 

Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano não economizou 

esforços para convencer a população de que a guerra era algo necessário e, de um certo 

modo, benéfico. E obviamente filmes e propaganda tinham um grande poder 

influenciador naquele momento. Grandes cineastas produziram materiais em prol do 

governo e, entre eles, Walt Disney. 

Neste ano foi lançado o curta metragem chamado O Espírito de 43. Um curta 

encomendado pelo Departamento do Tesouro com o intuito de mostrar aos americanos 
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o motivo pelo qual eles deveriam pagar os seus impostos e ajudar a financiar a guerra. 

Sim, isso aconteceu. E adivinhem quem foi o personagem principal? Pato Donald. O 

resultado é um desenho animado cheio de tiros, explosões, uma caricatura do Hitler, 

locutor e trilha sonora bem características dos desenhos Disney. 

Também podemos citar um filme Walt Disney durante o período guerra. Intitulado 

“Educação para a Morte: a formação de um Nazista”, este filme tem uma temática bem 

mais densa, sem utilizar nenhum personagem clássico. Mostra a alienação de jovens 

inocentes em jovens corrompidos pela cultura nazista de Hitler. 

O impacto desses filmes numa sociedade em plena década de 40, participando de uma 

guerra mundial, sem muito acesso à informação (como a temos hoje), com certeza foi 

devastador. Mas como seria uma campanha dessas atualmente? 
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 Capitulo II 

Pixar Studios 
 
Assim como Star Wars, a Pixar nasceu também nas mãos de George Lucas. A empresa 
surgiu em 1979 como uma divisão da Lucas film - chamada Graphics Group - 
especializada na criação de softwares de computação gráfica. Uma das primeiras 
empresas a utilizar seus serviços foi a Industrial Light & Magic, também propriedade de 
Lucas. 
 
Steve Jobs, o fundador da Apple a adquiriu em 1986 pela bagatela de US$ 10 milhões e, 
até hoje, esse é considerado um dos negócios mais bem-sucedidos, por parte do 
comprador, e uma das grandes burradas por parte do vendedor. A então Graphic Groups 
ganhou um novo nome - Pixar - um neologismo para a expressão "fazer pixels". 
 
Embora o nome remetesse à criação de imagens, sua especialidade, na verdade, era o 
desenvolvimento de hardware. Um dos seus produtos próprios, por exemplo, era o Pixar 
Image Computer que tinha, como um de seus maiores compradores, a Walt Disney 
Company. 
Reestruturada, a empresa desistiu da idéia de vender o seu computador e decidiu usá-lo 
por conta própria. Assim, no mesmo ano, fechou uma parceria de US$ 26 milhões com 
a Disney para a produção de 3 longas animados. 
 
A história de um brinquedo 
 
O primeiro produto do acordo chegaria às telas em 1995. E em grande estilo. Toy Story 
foi o primeiro filme da história feito totalmente por computação gráfica. Considerado 
uma marco no cinema, a produção se tornou um fenômeno nas bilheterias. Com US$ 
191 milhões arrecadados só nos EUA, foi o filme mais visto naquele ano no país. Além 
disso, seu faturamento mundial chegou à marca de US$ 358 milhões. 
 
Como se não bastasse o sucesso junto ao público, Toy Story ainda recebeu três 
indicações ao Oscar (nas categorias de Melhor Trilha Sonora em Comédia, Melhor 
Roteiro Original e Melhor Canção) e duas indicações ao Globo de Ouro (Melhor Filme 
- Comédia ou Musical e Melhor Canção). Não ganhou os prêmios, mas a Pixar ganhou 
o mundo. 
 
A parceria deu tão certo que, logo após o lançamento, o contrato foi ampliado. Foi 
assinado um novo termo, desta vez para produção de cinco filmes, nos dez anos 
seguintes. Pelo novo termo Disney e Pixar dividiriam o custos de produção e os lucros, 
com a Disney recebendo 12,5% dos direitos dos filmes. 
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Filmes para todos os gostos 
 
Passado o sucesso inicial era hora de pensar no futuro. Afinal havia ainda muita coisa a 
ser explorada na computação gráfica. E, também, este já não era um território exclusivo 
da Pixar. Em 1998, dois filmes similares chegaram as telas. Formiguinha Z (da 
Dreamworks) e Vida de Inseto (da Pixar). 
 
Embora tenha faturado US$ 162 milhões nos EUA, a produção da Pixar ficou atrás da 
Dreamworks, que somou US$ 171 milhões com a sua animação. Longe de ser um 
fracasso, muito pelo contrário, Vida de Inseto foi o filme da Pixar que menos arrecadou 
nas bilheterias. 
 
Era a hora de trazer Toy Story de volta. O segundo filme - Toy Story 2 - chegou aos 
cinemas em 1999 e, a exemplo do primeiro, foi outro grande sucesso, faturando ainda 
mais alto. Foram US$ 485 milhões no mundo todo, sendo US$ 245 milhões só nos 
EUA. 
 
A era da invenção 
 
Em 2001 a aposta foi Monstros S.A. O sucesso foi ainda maior. US$ 525 milhões ao 
redor do mundo (US$ 255 milhões só nos EUA) e de quebra o primeiro Oscar para a 
empresa, na categoria de Melhor Canção Original, além de outras 3 indicações (Melhor 
Filme de Animação, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição de Som). 
 
Para quem achava que este seria o limite, em 2003 a companhia levou às telas o seu 
maior sucesso até então e, considerado por muitos, seu melhor filme. Com Procurando 
Nemo a Pixar arrecadou extratosféricos US$ 864 milhões nas bilheterias (US$ 339 
milhões apenas nos EUA).  
 
Sucesso de público, o filme foi aclamado pela crítica e ganhou o Oscar na categoria de 
Melhor Filme de Animação. Até hoje, Procurando Nemo é a segunda maior bilheteria 
da história dos filmes de animação, perdendo apenas para Shrek 2. 
 
Quando o sucesso é demais 
 
Com uma verdadeira máquina de fazer dinheiro nas mãos, a Pixar decidiu rediscutir o 
contrato com a Disney. Sua ideia era pagar apenas uma taxa pela distribuição dos 
filmes, ficando com 100% dos lucros e do direito de propriedade sobre seus filmes. 
Proposta que foi recusada de pronto pela Disney. 
 
Se por uma lado para a Pixar não faltaram distribuidoras querendo por a mão nos seus 
filmes, por outro lado onde a Disney encontraria uma empresa com tamanho potencial 
criativo como a Pixar? Irredutível a Pixar fez valer o seu pedido, o que obrigou a Dinsey 
a jogar pesado. 
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Em 2006, a Disney propôs a compra da Pixar por US$ 7,4 bilhões. O acordo foi fechado 
e Steve Jobs se tornou, assim, o maior acionista individual da Walt Disney. 
 
A incrível rotina do lucro 
 
Enquanto nos bastidores as negociações prosseguiam, nas telas tudo ia de vento em 
popa. Em 2004 foi lançado Os Incríveis. O filme somou mais US$ 631 milhões aos 
cofres da Pixar e levou para suas prateleiras mais dois Oscar (Melhor Filme de 
Animação e Melhor Edição de Som). Em 2006 foi a vez do sucesso Carros. Foram 
mais US$ 461 milhões arrecadados e outras duas indicações ao Oscar.  
 
Daí em diante, a Pixar passou a diminuir os intervalos entre os seus lançamentos, 
passando a colocar nos cinemas um filme por ano. Em 2007, com  Ratatouille, voltou a 
ultrapassar a marcar de meio bilhão de dólares, somando US$ 621 milhões mais um 
Oscar na categoria de Melhor Filme de Animação. 
 
Em 2008, com o aclamado Wall-E, somou mais US$ 534 milhões e um Oscar na 
categoria de Melhor Filme. A produção foi considerada pelo público como um dos 50 
maiores filmes de todos os tempos. Além do Oscar recebido, Wall-E teve ainda mais 
cinco indicações, mais um Globo de Ouro e um BAFTA. 
 
Pixar, a maior indústria de cinema do mundo  
 
Em 2009 com Up - Altas Aventuras a Pixar chegará a uma das marcas mais 
expressivas da história do cinema. Até a terceira semana, o filme acumulava US$ 163 
milhões nas bilheterias norte-americanas. Se somarmos a bilheteria dos 10 filmes da 
Pixar, teremos o impressionante total de US$ 5,1 bilhões. 
 

 
 
Para se ter uma ideia do quanto esse valor é significativo veja algumas comparações: 
 

http://portaldecinema.com.br/Filmes/os_incriveis.htm
http://portaldecinema.com.br/Filmes/carros.htm
http://portaldecinema.com.br/Filmes/ratatouille.htm
http://portaldecinema.com.br/Filmes/wall-e.htm
http://portaldecinema.com.br/Filmes/wall-e.htm
http://portaldecinema.com.br/Filmes/up_altas_aventuras.htm
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- Todos os 23 filmes de James Bond, somados, arrecadaram US$ 5,063 bilhões; 
 
- Todos os 6 filmes de Star Wars, somados, arrecadaram US$ 4,3 bilhões; 
 
- Todos os 6 filmes do Batman, os 3 filmes do Homem Aranha, somados, arrecadaram 
US$ 5,1 bilhões; 
 
- Todos os 11 filmes de Jornada nas Estrelas + os 4 filmes dos X-Men + os 3 filmes de 
Jurassic Park, somados arrecadaram US$ 4 bilhões; 
 
- Todos os 4 filmes de Indiana Jones + os 3 filmes de Matrix + os 3 filmes de Missão 
Impossível, somados, arrecadaram US$ 5 bilhões.  
 
Os números são indiscutíveis. Sozinha, e em apenas 14 anos, o faturamento da Pixar é 
superior ao de franquias de mais de quatro décadas de história , como James Bond e 
Jornada nas Estrelas. Sem dúvida, um feito único e mais do que admirável na história do 
cinema. Claro, os números são brutos, sem o ajuste da inflação. Mas ainda assim são 
mais do que impressionantes. 
 
 
 
 
 
Dreamworks Animation SKG 
 
A marca no mundo 
 
Em 12 de outubro de 1994, o diretor e produtor Steven Spielberg, o executivo musical 
David Geffen e o ex-executivo da Disney Jeffrey Katzenberg fundaram a DreamWorks 
SKG.  
 

 
 
 
A DREAMWORKS ANIMATION SKG, cuja sede principal está localizada na 
badalada cidade de Glendale, no estado da Califórnia, tem seus filmes (ao todo já foram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Geffen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Katzenberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/DreamWorks_SKG
https://pt.wikipedia.org/wiki/DreamWorks_SKG
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27 longas-metragens e 19 curtas-metragens) distribuídos e produtos licenciados em 
mais de 150 países ao redor do mundo. A empresa faturou em 2012 aproximadamente 
US$ 750 milhões. Ao longo de sua história os filmes do estúdio já arrecadaram mais de 
US$ 11 bilhões, somente em bilheterias. A DREAMWORKS ainda tem uma segunda 
sede localizada na cidade de Redwood, na região do Vale do Silício, estado da 
Califórnia.  
 
 
Atualmente, apenas cerca de 20% da receita total de um filme da DREAMWORKS 
ANIMATION tem origem nas bilheterias. O restante vem da venda de DVDs, Blu-
Rays, jogos para computadores, direitos de exibição em televisão e, finalmente, do 
licenciamento de filmes e personagens para centenas de produtos. Entre outros 
acionistas da empresa estão o co-fundador da Microsoft Paul Allen, o presidente da 
Starbucks, Howard Schultz, e Roger Enrico, que já esteve à frente da Pepsi.  
 
 
 
 
 
Disney World 
 
O valor 
Segundo a consultoria britânica Interbrand, somente a marca DISNEY está avaliada em 
US$ 27.438 bilhões, ocupando a posição de número 13 no ranking das marcas mais 
valiosas do mundo. A empresa também ocupa a posição de número 66 no ranking da 
revista FORTUNE 500 de 2012 (empresas de maior faturamento no mercado 
americano). 
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A marca no mundo 
A WALT DISNEY COMPANY, que adotou este nome oficialmente no dia 6 de 
fevereiro de 1986, possui nada menos que 22 empresas incluindo hotéis, estúdios 
cinematográficos, parques temáticos, empresas de licenciamento de produtos, canais de 
televisão, agências de viagens, lojas, entre outras. A divisão responsável pelos parques e 
resorts responde por 30% do faturamento superior a US$ 42 bilhões. Os parques 
temáticos da DISNEY receberam mais de 121.4 milhões de visitantes em 2011. Entre os 
10 parques temáticos mais visitados do mundo, os oito primeiros são do Grupo 
DISNEY. A divisão de licenciamento de produtos (Disney Consumer Products) gera 
receitas globais de US$ 3.25 bilhões, além de possuir 360 lojas próprias, chamadas 
DISNEY STORES, e parcerias com varejistas de brinquedos em todo o mundo. 
 
Curiosidades 
Walt Disney tinha por hábito almoçar na sua própria mesa de trabalho, sendo que a sua 
refeição favorita era “chili and beans”, suco de tomate e bolacha água e sal. 
Walt Disney sabia como ninguém o verdadeiro significado da palavra sonho e dizia que 
não dormia para descansar, e sim para sonhar. 
A DISNEY é a segunda marca de maior valor social do mundo, de acordo com um 
estudo realizado em novembro de 2011 pela consultoria de mídia social Sociagilitye. O 
levantamento também revelou que a DISNEY era a única empresa de mídia a figurar no 
top 50. 

Lançamentos no Cinema e Bilheteria 
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A seguir uma relação econômica a qual envolve os sucessos de bilheteria comparado 

ao ranking de filmes até o momento. 

# Ano Filme 
Distribuidor/Desenvolvedo

r 
Bilheteria (US$) 

Ranking Geral 

de filmes 

1 2013 
Frozen - Uma 
Aventura Congelante 

Walt Disney Pictures 1 274 219 009 [8] 

2 2015 Minions Universal Pictures 1 156 544 607 [10] 

3 2010 Toy Story 3 Walt Disney Pictures 1 063 171 911 [17] 

4 1994 O Rei Leão Walt Disney Pictures 987 483 777 [24] 

5 2013 
Meu Malvado 
Favorito 2 

Universal Pictures 970 761 885 [26] 

6 2003 Procurando Nemo Walt Disney Pictures 936 743 261 [32] 

7 2004 Shrek 2 DreamWorks 919 838 758 [35] 

8 2009 A Era do Gelo 3 20th Century Fox 886 686 817 [38] 

9 2012 A Era do Gelo 4 20th Century Fox 877 244 782 [39] 

10 2015 Divertida Mente Walt Disney Pictures 851 084 822 [43] 

11 2007 Shrek Terceiro 
DreamWorks/Paramount 
Pictures 798 958 162 [50] 

12 2010 Shrek para Sempre 
DreamWorks/Paramount 
Pictures 752 600 867 [63] 

13 2012 
Madagascar 3: Os 
Procurados 

DreamWorks/Paramount 
Pictures 746 921 274 [65] 

14 2013 
Universidade 
Monstros Walt Disney Pictures 743 559 607 [67] 

15 2009 Up - Altas Aventuras Walt Disney Pictures 731 342 744 [69] 

16 2011 Kung Fu Panda 2 DreamWorks/Paramount 665 692 281 [86] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frozen_(2013)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frozen_(2013)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-frozen-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-frozen-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minions_(filme)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minions_(filme)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-107
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-107
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toy_Story_3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-toy3-17
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-toy3-17
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Rei_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Rei_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-leao-24
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_filmes_de_maior_bilheteria#cite_note-leao-24
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Despicable_Me_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Despicable_Me_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universal_Pictures
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Pictures 

17 2006 A Era do Gelo 2 20th Century Fox 660 940 780 [87] 

18 2014 Operação Big Hero Walt Disney Pictures 652 127 828 [108] 

19 2008 Kung Fu Panda 
DreamWorks/Paramount 
Pictures 

631 744 560 [88] 

20 2004 Os Incríveis Walt Disney Pictures 631 442 092 [93] 

Capitulo III 

 

Impacto dos Desenhos Animados na Sociedade 

Desenhos “mal animados” prejudicam dieta das crianças 

 

Os heróis da televisão, nomeadamente os de desenhos animados, têm um impacto 

negativo nas crianças, no que diz respeito a hábitos alimentares. É pelo menos essa a 

conclusão de um estudo realizado por uma empresa de distribuição alimentar, do Reino 

Unido, e recentemente divulgado pela BBC. 

De acordo com a investigação, cerca de dois terços das pessoas entrevistadas indicaram 

os “Simpsons”, em particular a personagem Homer Simpson – famoso por gostar de 

donuts – como um dos exemplos que promovem maus hábitos alimentares. 

Por outro lado, o estudo salienta que muitos pais admitem ceder às vontades dos filhos, 

comprando-lhes os seus alimentos favoritos. Perante estes resultados, a empresa que 

realizou o estudo refere que a ideia que a televisão influencia as crianças não é nova, 

“mas o impacto que tem nos comportamentos alimentares é surpreendente”. 

Acrescentando, ainda, que é necessário criar novos e credíveis modelos que possam 

ajudar numa campanha para uma alimentação mais saudável, uma vez que a obesidade 

infantil na Europa atinge valores muito elevados. 

O alerta feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS): o excesso de peso “é tão 

comum que arrisca tornar-se a nova norma na região europeia”. Para fundamentar esta 

conclusão a OMS apresenta médias que considera “alarmantes” entre adolescentes e 
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adultos mas principalmente entre crianças. Na Europa, mais de 27% das crianças com 

13 anos e 33% com 11 têm excesso de peso.  

A OMS revela “níveis preocupantes” de excesso de peso resultantes de uma má 

alimentação e inatividade física. De acordo com os dados recolhidos entre  2009  e 2010 

a Grécia lidera, por exemplo, na percentagem de crianças de 11 anos com excesso de 

peso (33%), seguida de Portugal (32%) e da Irlanda e Espanha (ambas com 30%). No 

fim da lista encontram-se a Holanda e a Suíça, com 13% e 11%, respectivamente. Entre 

as crianças portuguesas, a OMS apresenta ainda valores para os meninos e as meninas 

com sete anos. O excesso de peso está presente em 40,5% dos rapazes e em 35,5% das 

moças. A obesidade, na mesma faixa etária, é menor, 16,7% e 12,6%, respectivamente. 

Em Portugal, que ocupa o segundo lugar da obesidade 

infantil na Europa – muitas vezes explicada mais na falta de atividade (várias horas à 

frente da televisão) do que propriamente pelos hábitos alimentares, nunca foi realizado 

um estudo sobre a influência que os comportamentos alimentares dos heróis da TV têm 

nas crianças. 

Homer Simpson 

Alem de obeso e preguiçoso, Homer é também o exemplo de herói que nãosabe resistir 

a guloseimas, em particular Donuts. 
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Popeye  

Um Herói de desenhos animados que apelava ao 

consumo de espinafres, porque tornavam as pessoas mais fortes, seu defeito não era a 

alimentação e sim seu vicio por tabaco, pois andava sempre com um cachimbo na boca, 

podendo dar um duplo sentido ao consumo de drogas.  

 

 

Desenhos animados de ação e violência 

Em geral, as crianças começam a ver Desenhos Animados aos dois anos. Aos 6, 

aproximadamente, 90% das crianças já são clientes habituais da Televisão. Entre os 6 e 

os 11 anos são as situation comedies (sit com) que vão conquistando os seus favores. 

As crianças mais novas veem os desenhos animados porque eles são “codificados” de 

uma forma nítida, isto é, cada ação é sublinhada por efeitos sonoros particulares, que 

visam ajudar a sua compreensão e captar a sua atenção. E, como a atenção das crianças 

tem dificuldade em fixar-se, os códigos sonoros vêm ajudá-las a estar atentas. Na maior 

parte do tempo, se a atenção das crianças tem dificuldade em fixar-se é porque o 
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conteúdo dos programas não lhes é totalmente compreensível. As crianças captam 

apenas uma parte do que veem. Não conseguem compreender as sequências longas; as 

motivações e intenções dos diferentes personagens escapam-lhes em parte. Mas, 

sobretudo, não são capazes de fazer deduções nem de compreender o que está implícito. 

Quando assistem a cenas de violência, por exemplo, é provável que incluam à sua 

maneira que “é o mais forte que tem razão“. Em contrapartida, têm dificuldade em 

compreender as mensagens mais subtis e em perceber que certas ações são mais 

justificadas do que outras. Inversamente, compreendem sem dificuldade que se obtém o 

que se pretende quando se detém o poder. Esta mensagem é ainda mais marcada nos 

Desenhos Animados “de ação e de aventura“, que substituíram os espetáculos 

gravados em direto que, numa determinada época, constituíram os programas 

destinados às crianças. Demonstrou-se amplamente que a quantidade de violência 

presente nestes era consideravelmente mais elevada do que nos programas destinados a 

adultos em horários de grande audiência. Um estudo recente revelou que havia, em 

média, 25 atos de violência por hora nos programas infantis e apenas 5 nos programas 

de grande audiência. Os desenhos animados “de ação e de aventura” relatam, de facto, 

“questões de poder”. Influenciarão estes programas o comportamento das crianças? 

Centenas de pesquisas, realizadas a partir dos anos 60 – estudos experimentais em 

pequenos grupos de crianças, bem como vastas investigações efetuadas em meios 

diversos, utilizando técnicas muito variadas -, convergem na conclusão de que as 

crianças que veem muita Televisão são mais agressivas do que as que veem pouca. 

Os espetáculos violentos não afetam apenas o seu comportamento, mas também as suas 

crenças e valores. Por exemplo, em geral, as crianças que veem muita televisão temem 

mais a violência do mundo real. Em contrapartida, outras ficam insensíveis a essa 

violência; choca-as menos e reagem a ela com menor intensidade. Por outro lado, os 

programas destinados às crianças apresentam os homens e as mulheres em papéis 

estereotipados, acabando as crianças que estão habituadas a passar horas em frente à 

Televisão por reproduzir esses esquemas. 

Existem alguns Desenhos Animados, cujos conteúdos são altamente violentos. Deste 

tipo encontram-se o “Dragon Ball“, o “Pokemon” e os “Power Rangers“. 

O Dragon Ball trata da história de uma personagem, o Son Goku, que tem como missão 

lutar contra os seres do mal, que pretendem invadir a Terra ou destruir outros planetas. 



21 
 

Esta personagem, bem como os seres do mal são dotados de força e possuem poderes 

sobrenaturais. Antes do confronto entre as personagens do bem e do mal, a personagem 

principal, Son Goku, terá de fazer treinos, que consistem em lutas marciais, para melhor 

poder enfrentar as personagens más. Nas lutas, os poderes sobrenaturais e a força são 

frequentemente evidenciados. Depois de passar grandes dificuldades, o bem triunfa 

sempre sobre o mal. 

 

Em relação ao “Pokemon“, poder-se-á dizer o desenho é direcionado para crianças com 

faixa etária dos 8 anos, os pokemons são pequenos monstros que habitam a ilha de 

Pokemon. Têm ataques especiais e mágicos que podem usar contra os seus adversários 

numa luta de pokemons. A história começa quando um garoto de 10 anos chamado Ash 

da cidade de Pallet recebe o seu primeiro pokemon, sendo o seu grande sonho tornar-se 

o melhor treinador de pokemons do mundo! 
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Por fim, os “Power Rangers” consistem na história de um grupo de 5 adolescentes que 

foram confiados na tarefa de proteger a Terra das ameaças de extraterrestres do Espaço. 

Estes adolescentes usam dispositivos conhecidos como Morphers, que lhes dão energia 

para se transformarem em Power Rangers. As crianças são cativadas pela fantasia das 

lutas ninja e pelo poder dos protagonistas. 

Os Power Rangers têm como função salvar a Terra dos vilões do mal. Quando algo 

falha, estes juntam-se para formar máquinas de combate ainda mais poderosas. Em cada 

episódio os Rangers estragam os planos ao inimigo e tornam-se como heróis para as 

crianças. 

Pesquisas feitas acerca destes Desenhos Animados afirmam que estes novos heróis não 

são modelos apropriados para as novas gerações, que são muito influenciáveis. Os 

Power Rangers são seres humanos atuais que vão à escola e tem, aparentemente, vidas 

normais. Pelo fato de serem reais e não cartoons animados como, por exemplo, o Super 

homem, é grande a sua influência nas crianças que esperam poder ser exatamente como 

eles. As crianças da geração dos Power Rangers imitam os movimentos das lutas ninja e 

batem nos rapazes que consideram maus, dando pontapés e murros. Os Power Rangers 

não só dizem aos miúdos que as lutas são aceitáveis, como também lhes dizem que as 

lutas resultam. 
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Havendo crianças a tornarem-se não sensibilizadas a violência física em idades precoces 

da sua vida, elas começam a desenvolver uma tolerância a esse tipo de violência e 

precisarão de cada vez mais violência para ser entretidas. 

Desenhos animados como instrumento de ensino 

É interessante observar como os processos culturais vêm transformando a sociedade, 

banalizando conceitos antes significativos e referentes à ética, à moralidade e à 

educação. Os estereótipos produzidos pela cultura de massa confundem-se com nossa 

realidade, agora tão virtual. 

A sociedade depara-se com muitas informações. As subjetividades produzidas pelos 

produtores de massa manifestam o seu poder a cada dia que passa, mostrando quem 

manda num mundo de falsas ilusões poéticas. Hoje, a educação depara-se com alunos 

com interesses diversos pelo conhecimento num contexto social complexo que envolve 

pais, professores e Estado. De fato, existem pontos de vista diferentes em relação às 

ideologias de Walt Disney e sua concepção de mundo. Porém, a análise fílmica dos 

desenhos animados de Walt Disney ou de outra produtora pode interferir na formação 

da identidade. Sua ideologia sobre o bem e o mal vai além da ética e moralidade 

impostas pela sociedade; suas ideias transmitiram durante anos uma visão sobre o 

comportamento humano e desejos subjetivos. 
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É visível que a educação necessita de novos meios para garantir a interação e a 

formação de identidade do cidadão na sociedade. Enfim, as ideologias contidas nos 

desenhos animados e as suas representações sócio artísticas e culturais são 

relativamente relevantes para o desenvolvimento infantil. Embora existam aspectos 

negativos, a maioria refere-se ao quotidiano vivido em sociedade. Por fim, ressalta-se o 

grande potencial dos desenhos animados como forma de aperfeiçoar o desligamento e a 

representação para a inclusão do indivíduo na sociedade e na formação da sua 

identidade. Julga-se por meio de várias opiniões que os desenhos são fontes 

facilitadoras de aprendizagem, tanto para o bem como para o mal. 

A indústria cultural alcançou o seu espaço nas vidas de seus espectadores, reforçando 

suas ideologias. O poder que a mídia tem sobre as pessoas é relevante. Sendo assim, por 

que não usar esse recurso na educação? É ai que entra a arte cinematográfica: as 

imagens em movimento falam por si, demonstrando que por meio delas é possível 

transmitir ideologias, crenças, costumes, hábitos e todo o processo cultural do ser 

humano. As divergências existem, cabe aos educadores administrar. 

Enfim, as narrativas, subjetividades e ideologias encontradas em contextos animados 

são de grande importância para a formação do caráter humano. 
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Impressões Finais 

 

Na sociedade contemporânea as formas de comunicação são redimensionadas tanto pelo 

processo de globalização da economia como pelo avanço tecnológico que permite 

expansão da informação em espaços-tempo sempre mais abrangentes. Sob o contexto 

deste trabalho observamos um redimensionamento também nas formas de organização 

da informação a ser refletida sobre os pensamentos e as ações das crianças. O universo 

simbólico dessa faixa etária sofre influências cada vez mais acentuadas dos processos 

comunicativos veiculados, principalmente, pela televisão, internet, filmes e brinquedos 

em geral. Esses meios de comunicação se manifestam por meio do discurso lúdico que 

atinge particularmente o universo infantil devido ao apelo à fantasia, sedução e 

produção de sentidos que num primeiro momento parecem gratificar as necessidades 

infantis outrora satisfeitas a partir da imaginação e criação de brincadeiras capazes de 

diluir conflitos inerentes à faixa etária. A transferência da atividade lúdica infantil para 

as tramas televisivas estreladas pelos personagens de desenhos animados pode trazer 

prejuízos bastante significativos para o desenvolvimento psicossocial e cognitivo uma 

vez que gera construção de simulacros de realidade quase sempre orientados pela lógica 

do capital. Além da ideologia veiculada pela mídia há minimização da capacidade de 

imaginação e criação da criança que passa a reproduzir discursos e comportamentos pré-

estabelecidos. Investe-se, dessa forma, na cultura do “ter” em detrimento do 

desenvolvimento do “ser” e para se tornar digno da convivência social contemporânea 

se faz necessário consumir desde a tenra idade produtos da indústria cultural midiática. 

Cabe à escola e aos pais estimular atividades de criação que recuperem a estagnação 

sugerida pelos desenhos animados sem, entretanto, excluí-los enquanto possibilidade de 

construção lúcida de parte da experiência lúdica. Pois, quando há esclarecimento quanto 

ao conteúdo e intencionalidade das mensagens veiculadas pode-se tornar os meios de 

comunicação aliados bastante efetivos no processo educacional na primeira infância.   
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Introdução 

A pratica de comércio vem evoluindo constantemente e junto com ela, esta a tecnologia, 

tanto que hoje já podemos realizar compras pela internet, essa pratica é chamada de E-

Commerce. 

O E-Commerce surgiu devido ao uso da tecnologia ser cada vez maior, atualmente, todos 

estão conectados, seja por um computador ou por um smartphone, para atender a 

necessidade dos consumidores e tem conquistado todos por onde passa. A comodidade faz 

com que as pessoas adorem esta pratica, uma loja, por exemplo, tem um horário para abrir 

e um horário para fechar, isso de certa forma atrapalha os consumidores, visto que a 

maioria trabalha durante o dia e muitas das vezes o seu horário de trabalho é o mesmo que 

o horário de funcionamento da loja, impedindo do mesmo comprar algum produto, é por 

esse e outros motivos que essa pratica esta mostrando que veio para ficar. 

Embora a praticidade e a comodidade são os pontos mais fortes do E-Commerce, o cenário 

também se mostra bem desmotivador, visto que a maioria das experiências de compra do 

consumidor são ruins e o atendimento pós-compra, piores ainda. Muitas empresas no 

Brasil se preocupam apenas em vender e não em manter uma boa imagem, assim, elas 

fazem de tudo para vender seus produtos e caso algum esteja com defeito ou em desacordo 

com o pedido, não é dado nenhum apoio ao consumidor, é simplesmente um descaso total. 

Isso acaba prejudicando a própria empresa, dessa forma ela não durara muito tempo no 

mercado, atualmente ela consegue se manter porque existem muitas empresas na mesma 

situação, porem o dia que surgir uma que valorize o consumidor, ela será capaz de eliminar 

boa parte dos fornecedores de E-Commerce. 

Embora as empresas possuam culpa nesse aspecto, nem tudo é culpa das mesmas, o 

governo que deveria ser um espelho para elas, em relação aos correios, o mesmo passou 

por uma grande greve, o que acarretou no atraso de diversas mercadorias, sem contar que 

eles não tem cuidado nenhum com os produtos, porem nem tudo esta perdido. 
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CAPÍTULO I: O E-COMMERCE 
 

1. O comércio e sua evolução 
 

É praticamente impossível dizermos uma data especifica de quando surgiu o comercio, 

mas podemos realizar uma projeção sobre como as primeiras atividades comerciais 

apareceram na sociedade. Nas primeiras comunidades, cada indivíduo da família tinha uma 

habilidade de trabalho e para que sua produtividade aumentasse, era necessário que ele 

gastasse mais tempo em seu trabalho, logo, produziria mais. Desse modo ele garantiria o 

sustento de sua família. Como os trabalhadores não tinham tempo suficiente para realizar 

outras atividades, ele recorria aos produtos de outro trabalhador, para satisfazer suas 

necessidades. 

Um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas 

disponíveis para a troca, quem produzia trigo, por exemplo, poderia trocar pelo arroz 

excedente de outro produtor, por utensílios de cerâmica ou, ainda, por algumas ovelhas ou 

azeite. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que 

as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas 

negociações. O local para fazer isso era o mercado da cidade 

Com a possibilidade de trocar seu excedente, os produtores especializaram-se na execução 

de determinadas tarefas. Assim, surgiram dois grupos com modos de vida bastante 

distintos: o grupo dos que ficavam no campo - produtores de excedentes a serem 

comercializados na cidade e o dos que residiam na cidade - artesãos e comerciantes.  
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Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais 

complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtores. Em algumas situações, o 

produto de troca oferecido por um trabalhador não era aquele que atendia às demandas de 

outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de 

difícil transporte poderia tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes 

envolvidas. 

Foi nesta época que nasceram as primeiras moedas, como forma de dinamizar as atividades 

comerciais entre a sociedade, pois elas eram aceitas como forma de troca e de fácil 

transporte, além de possuírem valores fracionados e terem grande durabilidade, 

diferentemente de um produto natural que poderia estragar com o tempo. Além de que, era 

preciso ser justo e saber o valor que cada objeto ou produto tinha para ser trocado de forma 

mais eficiente. A quantidade de trabalho empregada para a fabricação de uma riqueza ou 

mercadoria era um pressuposto fundamental para que o preço dela fosse determinado. 

A moeda era estimada com grande valia, para que pudesse ser aceita por todos da 

comunidade. A moeda para os povos astecas e maias, era representada por sementes de 

cacau, por ser uma fruta muito apreciada e rara. Suas sementes eram usadas na troca de 

mercadorias. Já alguns povos da África usavam como moeda algumas espécies de 

conchas. Quando o homem descobriu os metais e sua valiosidade, fabricou várias moedas 

como o ouro, o cobre e a prata, como forma de pagamento. 

Com o passar do tempo, o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não 

limitada ao custo natural da mercadoria. Transporte, impostos, salários e outros gastos 

foram incorporados ao processo de fabricação de tais riquezas. Foi dessa forma que a 

atividade comercial passou a ganhar ainda mais complexidade entre seus envolvidos. No 

mundo atual, vemos que a compreensão das atividades comerciais abarca um universo 

cada vez maior de fatores e variantes, assim, o comercio foi evoluindo até chegar no 

comercio que conhecemos hoje. 
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A prática do comercio vem sendo aperfeiçoada cada vez mais, porem a base continua a 

mesma. As moedas passaram por diversas alterações até chegar na moeda que conhecemos 

hoje, o Real. O comércio também vem usando da tecnologia, hoje, não precisamos mais 

sair de casa para adquirirmos um produto ou serviço, podemos comprar pela internet, 

pratica chamada de E-Commerce. 

 
 

 

1.1 O que é o E-Commerce? 
 

E-Commerce é eletronic commerce, que traduzido para o português, significa comércio 

eletrônico. O E-Commerce é uma modalidade de comércio que realiza suas transações 

financeiras através de dispositivos e plataformas eletrônicas através da internet, como 

computadores e smartphones. Entende-se por E-Commerce todo o processo de comprar e 

vender produtos e serviços pela Internet ou por outro meio eletrônico, cujo principal 

propósito é realizar negócios entre organizações e indivíduos. Ao falarmos sobre e-

commerce, nos vem à cabeça alguns sites de compre virtual e pode-se imaginar que nesse 

ramo não exista e tipos de segmentos. O que muitos não sabem é a variedade de segmentos 

existente quando o assunto é o e-commerce.  
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O e-commerce nasceu com o surgimento da internet, facilitando todo o processo de compra 

e venda. No início, apenas pequenos produtos e valores eram vendidos via e-commerce 

(livros, cds, dvds e etc), mas hoje em dia até mesmo os produtos mais caros do mundo são 

negociados através do comércio eletrônico, como iates, mansões, aviões, obras de arte, 

entre outros produtos de luxo.  

 

 

 

1.2 História do E-Commerce? 

Em 1979, Michael Aldrich inventou o primeiro sistema que permitia o processamento de 

transações online entre consumidores e empresas, B2C, ou entre empresas, B2B. 

No entanto, somente por volta de 1990 (com a popularização da World Wide Web, e do 

primeiro protótipo do navegador) que o comércio eletrônico começou a operar com 

características semelhantes as que conheçemos atualmente. 

O e-commerce surgiu em 1970 com a EDI e EFT fazendo transferência de valores entre 

pessoas e empresa, mas foi com a internet que ele ganhou força e ficou disponível para 

todas as pessoas. 

No início, o e-commerce era utilizado basicamente para vender bens tangíveis com valores 

modestos, como: livros e CDs. Hoje, ele é utilizado para comercializar desde produtos que 
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custam milhões, como: iates, carros de luxo e mansões, até produtos que há pouco tempo 

eram inimagináveis pela sua incompatibilidade com este tipo de comércio, como roupas, 

perfumes e alimentos. 

Hoje todos podem abrir o seu próprio e-commerce e passar a vender pela internet, com 

mais simplicidade do que abrir uma loja física para comercializar produtos, além de que 

ele é aplicável a qualquer tipo de negócio ou transação comercial, que pode ser entre as 

empresas e seus consumidores (B2C ou Businnes to Consumer) ou entre empresas (B2B 

ou Business to Business). 

A história do E-commerce na sua primeira versão 1.0, foi registrada com o lançamento dos 

sistemas operacionais da Microsoft, o Windows. Primeiramente utilizado nos Estados 

unidos, na ocasião do lançamento da loja virtual Amazon, que foi pioneira na prestação 

deste tipo de serviço, inicialmente vendendo livros e atualmente é uma das maiores lojas 

virtuais do mundo, junto com Submarino.com e Americanas, Livraria Cultura entre outras. 

O E-commerce atual é chamado de 2.0, sendo o numeral referente à "versão" web. 

A função do E-commerce 2.0 é mais ampla do que podemos imaginar, pois o usuário é um 

importante canal de informação e divulgação de opiniões sobre os produtos que compra, e 

compartilha a seus amigos e redes sociais. O papel do consumidor é ativo e presente na 

internet, que por sua vez torna cada vez mais particular e única sua experiência de compra.  
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1.3 E-Commerce no Brasil 
 

O e-commerce é um dos segmentos que mais cresce no país devido à facilidade de abertura 

de uma loja virtual, assim como a abrangência se comparado às lojas físicas, já que é 

possível enviar um produto praticamente para qualquer lugar do mundo. 

No campo da logística, um levantamento da empresa Axado demonstrou que o principal 

meio de distribuição utilizado pelos empreendedores do e-commerce ainda é o PAC, dos 

Correios, empresa detentora de 93% da demanda das lojas virtuais no Brasil no que se 

refere ao envio dos produtos vendidos. Na sequência vem a entrega por transportadoras, 

tendo 35% do mercado e, por último, 13% das empresas utilizam frotas próprias para 

atender às demandas logísticas de seus e-commerces. 

Esses números demonstram que existe um vasto campo a ser explorado no que diz respeito 

à logística para o e-commerce, já que trabalhar com grandes companhias pode não ser 

financeiramente atrativo para um pequeno empreendedor da internet. Entregas locais, por 

motoboy ou mesmo pequenas entregas, mostram ser um bom nicho de mercado para se 

trabalhar. 

No Brasil, a maioria das lojas virtuais deixa de operar em apenas três meses, algo 

realmente preocupante quando se pensa no pequeno empreendedor. Sem conhecimentos 

suficientes sobre o mercado, o empreendedor acaba sendo engolido pela concorrência. 

Outros fatores destacados também são a falta de planejamento para o negócio e também a 

falta de profissionalização da equipe, fatores que estão sendo amplamente trabalhados por 

sites e profissionais do setor. As áreas que mais sofrem com a falta de profissionais são a 

de gerência, links patrocinados e web design. 

O segredo para aproveitar as ofertas do setor e conseguir uma boa posição no mercado é 

apenas um: capacitação. Existem diversos cursos voltados ao e-commerce, basta pesquisar 

e escolher aquele que se adapta ao seu perfil e que seja de uma instituição séria. 

Certamente, possuir uma formação para o comércio eletrônico valorizará o currículo do 

profissional. Mas devido a facilidade de criar um comercio eletrônico, o brasileiro acaba 

achando que não tem segredo e que é super fácil, é ai que ele acaba se complicando. 
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CAPÍTULO II: O E-COMMERCE NA SOCIEDADE 
 

2. Tipos de E-commerce 
 

Quando falamos em modelos de e-commerce estamos no referindo às diversas 

configurações possíveis em uma atividade de venda pela Internet. 

Uma atividade comercial pela internet pode ser estruturada com base em diversos modelos 

de negócios no e-commerce, em função principalmente do tipo de relação entre as partes 

compradora e vendedora. 

 

Embora os principais sejam o B2B, B2C e C2C, existem 7 Tipos de E-Commerce: 

Business to Consumer (B2C) 

Nesse ramo de e-commerce, a relação é estabelecida entre a organização (business) e o 

cliente (customer). Resumidamente, empresas online vendendo serviços e produtos para o 

cliente final.  
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Business to Business (B2B) 

Consiste na relação de negócios entre empresas, como venda somente no atacado. Não 

existe a interação com cliente como pessoa física. Normalmente feito entre fabricantes e 

lojas. Sites populares como a Americanas.com Submarino e Amazon.com são exemplos de 

sites de e-commerce Business to Consumer. 

  
 

Consumer to Consumer (C2C) 

Este tipo de comércio eletrônico consiste na negociação entre duas pessoas físicas, 

normalmente estabelecidas através de um intermediador, como os sites de leilão de 

produtos e afins. O C2C pode ser exemplificado pelas trocas comerciais que ocorrem no 

portal do Mercado Livre, onde pessoas físicas anunciam, vendem e compram diversos 

produtos. 

 

 
 

 

https://amazon.com/
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Peer to Peer (P2P) 

Consiste em pessoas compartilhando, normalmente de arquivos digitais, sem a necessidade 

do intermediador. Para isso, ambas as partes devem ter instalado um software que permita 

a busca e a posterior  transferência dos arquivos. Como exemplo, temos o site 4shared. 

Importante lembrar que neste ramo de e-commerce possui baixíssimo retorno financeiro e 

muitas das vezes, é associado à pirataria e crimes virtuais. 

  
 

M-Commerce 

Esta definição é relativamente nova e consiste em estabelecer uma transação comercial 

com o uso de um dispositivo móvel (celular, smartphone, tablete). Devido ao aumento de 

venda e utilização desses dispositivos, a consolidação deste tipo de comércio é uma aposta 

para um futuro próximo. 
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S-commerce 

Esta é a versão do comércio eletrônico que se preocupa com as redes sociais como forma 

de atrair e fidelizar o cliente, ou o e-commerce que faz uso da principal qualidade de uma 

rede social: o relacionamento entre pessoas, seja para opinião de um produto, divulgação 

de promoções, etc. Um exemplo é o site ponto frio. 

 

 
 

 

T-Commerce 

Esta modalidade de comércio eletrônico faz uso da TV Digital como meio de se vender 

produtos para os telespectadores. O telespectador pode a qualquer momento do programa 

na TV comprar o produto que está sendo exibido, seja por débito direto no cartão de 

crédito ou estabelecimento de um contato direto com o vendedor. 
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2.1 Vantagens e desvantagens do E-Commerce 

Como em todo o negócio existem prós e contras na compra de produtos e serviço. Mesmo 

com o enorme crescimento do E-Commerce, sua situação ainda não é totalmente 

confortável, isso porque 70% dos negócios não conseguem vender sequer 10 produtos em 

um mês, fato que colabora para que os empreendedores encerrarem seus negócios, em 

alguns casos antes de completar pelo menos 3 meses de operação. 

Vantagens 

• Atuar no segmento de e-commerce é simples e bem mais barato quando comparado 

com o investimento que se tem ao montar uma empresa física. 

 

• O prazo para construir uma estrutura é muito rápido, existem plataformas que já 

entregam a estrutura montada, com todas as ferramentas prontas para 

operacionalizar e ainda com suporte garantido, restando somente ao empresário à 

responsabilidade de vender. 

 
 

• Maior comodidade na compra do produto ou serviço, acesso a qualquer momento 

por meio de smartphones ou outros aparelhos com conexão à internet, redução do 

custo operacional e aumento da margem de lucro. Com o e-commerce não 

há necessidade de contração de vendedores, o que facilita bastante para ter uma 

margem de lucro maior, já que não existe o comissionamento e também dá a 

liberdade de operar com linhas de descontos nos preços bem mais atraentes aos 

consumidores. 

 

• Também vale destacar a possibilidade de trabalhar com diversos perfis de clientes, 

já que dá para comercializar um leque de produtos bastante diversificados. 

 
 

• Disponibilizar seus produtos 24 horas todos os dias. 
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Desvantagens 

• Convencer que os produtos tem a qualidade esperada pelo cliente. 

 

• Como vender perfumes, roupas, sapatos se o cliente não tem a percepção do toque, 

a visão de como ficará vestido com a roupa ou sapato? Estas ainda são barreiras 

que geram desconfianças em grande parte dos clientes que estão acostumados a 

experimentarem e testarem antes de decidir pela compra. 

 

• Compras incorretas em razão da despadronização do tamanho de roupas, de 

calçados e outros itens do vestuário. 

 
• Alguns itens são de difícil comercialização por meio de uma loja virtual, seja por 

serem perecíveis ou porque o valor não será capaz de cobrir alguns custos, como os 

de fretes, por exemplo. 

 
• Muitas pessoas tem certa desconfiança ao disponibilizarem dados de pagamentos 

pela internet por conta da vulnerabilidade de hackers para dados de cartões e senhas 

bancários e pelo fato de que qualquer um Pode Criar um Site de Comércio 

Eletrônico, sendo assim, como vou saber se aquela loja é genuína? 

 
• Entrega é outra desvantagem competitiva, os clientes em grande parte gostam de 

comprar e receber seu produto no momento da compra e por isso são cautelosas na 

hora de decidir pela compra, devido aos possíveis atrasos ou danificação do 

produto durante a entrega. 

 
• A Falta de um Toque Pessoal, visto que o relacionamento humano é extremamente 

fundamental para a maioria das pessoas. O resultado das compras em lojas virtuais 

é um processo unilateral, onde os clientes estão praticamente sozinhos e não 

interagem fisicamente com ninguém, no máximo digitalmente. Uma vez que 

diferentes pessoas cantam musicas diferente, a falta de toque pessoal em transações 

online é uma desvantagem. 

 
• Apesar de muitos itens estarem disponíveis para compra, ainda existem bens que 

não podem ser comprados online. A maioria deles está nas categorias “perecíveis” 

http://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2012/07/defeito-computador.jpg
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ou “frete desproporcional”. Pense nisso, você não pode pedir um picolé. Ou ainda 

um item cujo valor seja muito ínfimo em relação ao frete para transportá-lo até 

você, inviabiliza a transação online. 

 

2.2 Futuro do E-Commerce 

A instituição que faz a aferição do segmento é a Web Shopper e segundo último relatório 

divulgado, o faturamento médio foi de R$ 3,8 bilhões. A partir desta informação, diversos 

analistas vêem um futuro bastante promissor para o E-commerce, justamente pelo avanço 

da internet e pelo alto número de consumidores que preferem realizar suas compras online, 

na comodidade da sua casa. A interatividade da internet e o desenvolvimento de aplicativos 

que facilitam o dia-a-dia dos usuários da internet, também são fatores preponderantes para 

o sucesso desta modalidade. Tudo isso se da pelas vantagens citadas anteriormente, a 

comodidade que o E-Commerce oferece é muito grande e na maioria das vezes, o 

consumidor prefere realizar uma compra no sofá de sua casa do que ter que tirar o carro da 

garagem, gastar gasolina, enfrentar o trânsito correr o risco de ser assaltado ou até mesmo 

baterem no seu carro para comprar um produto. Existem lojas em que você compra hoje e 

recebe amanhã, muito rápido. Através do E-Commerce, podemos comprar até produtos de 

outros países. 
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CAPÍTULO III: ESTRATÉGIAS DO E-COMMERCE 
 

3. A necessidade das empresas aderirem ao E-Commerce 
 

A Internet trouxe a desintermediação no comércio, afetando varejistas de todos os 

tamanhos. Hoje nenhuma marca de comércio pode se dar ao luxo de não oferecer E-

Commerce, sob pena de perder os consumidores que querem comprar do conforto de suas 

casas. 

Nesta década vamos ver mais inovações em comércio do que nos últimos 100 anos. Três 

tendências estão mudando os hábitos de compra de forma radical. Varejistas precisam ficar 

atentos a essas tendências, para simplesmente não desaparecer, como já aconteceu com a 

cadeia de livrarias Borders, dos EUA. 

Depois da chegada da internet, para toda empresa é necessário investir em tecnologia, para 

obter resultados mais positivos em relação à concorrência. E a empresa que não se inovar a 

essa tendência, poderá sofrer prejuízo a longo prazo.  

 

Mobile 

Já estamos vendo no Brasil smartphones vendidos a preço baixo, como parte de planos pré-

pagos. Nos próximos 5 anos, todos os celulares se tornarão smartphones, e em 2020 prevê-

se que cada consumidor terá até sete dispositivos com acesso à Internet. 

Smartphones são extensões das capacidades dos consumidores, permitindo pesquisas de 

preços de qualquer lugar, discussões com amigos e familiares, comparação de produtos e 

até pagamentos. Varejistas sem estratégias para Mobile perdem oportunidades hoje, e 

podem perder seus negócios amanhã. 

 

http://amazinglearnx.com/redirect-users-mobile-site/
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Local 

Uma das capacidades mais impressionantes trazidas por Mobile é mostrar ao consumidor 

que lojas estão próximas, e que produtos e ofertas são oferecidos naquela localidade. O uso 

inteligente de informações de estoque, preferências do consumidor e aplicativos de mapas 

fazem a “mágica” acontecer. 

Os clubes de compras estão evoluindo nessa direção, oferecendo ofertas cada vez mais 

personalizadas, através de aplicativos que detectam a localização do consumidor e avisam 

sobre ofertas que podem ser consumidas ou desfrutadas na hora, em estabelecimentos 

próximos. 

 

 

 

 

Social 

Comércio é uma atividade social. As pessoas gostam de comprar acompanhadas, para pedir 

opiniões antes de fechar uma compra. As redes sociais facilitam às pessoas experimentar 

uma roupa, tirar uma foto de si mesmas e pedir opiniões para centenas de amigos de uma 

vez. 

O desafio para os varejistas é entender como as redes funcionam, e fazer o melhor uso do 

“gráfico social” dos consumidores, indo do mais básico – oferecer botões de “Curtir” e 

“+1” no E-Commerce –, até o mais complexo, como provadores com câmeras que mandam 

fotos para os perfis do consumidor. 

http://www.confirmeonline.com.br/confirme/noticias/localizacao-de-seu-celular-sera-arma-contra-fraudes/
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3.1  E-Marketing 
 

O E-Marketing ou Marketing Digital é um novo conceito que está sendo utilizado pelas 

empresas, como uma nova fonte de inovação do marketing.  Por definição o marketing 

digital é o conjunto de atividades que uma empresa executa online com o objetivo de atrair 

novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca. Ele possui 

várias vantagens em relação ao marketing tradicional, que permitem um maior retorno 

sobre investimento. O marketing digital é mais fácil de mensurar, tem métricas mais claras 

e se tornou essencial para empresas de todos os mercados, sejam elas B2B ou B2C. Hoje 

sabe-se que mais de 90% dos processos de compra tem início em uma busca online. Por 

isso, o marketing digital e o marketing de conteúdo vieram para ficar. 

As empresas utilizam o marketing digital através de ferramentas da internet, como por 

exemplo, emails e redes sociais, e com o uso da telefonia celular, através de mensagens de 

texto que nos últimos anos ganhou força e hoje faz parte do mundo tecnológico alinhado 

com a internet, e alguns outros meios digitais com o propósito de informatizar, divulgar 

seus produtos e serviços, conquistando novos clientes e fidelizando os atuais, melhorando e 

atraindo mais pessoas para sua rede de relacionamento. O marketing digital engloba a 

prática de promover com mais rapidez, através de canais de distribuição eletrônica, 

atingindo com mais eficácia novos clientes, de forma mais personalizada. 

O novo modelo de marketing baseia-se na utilização da tecnologia da informação, de 

forma estratégica, mais econômica e operacional, adaptadas aos meios digitais, com a 

http://marketingdeconteudo.com/roi/
http://marketingdeconteudo.com/roi/
http://marketingdeconteudo.com/metricas-de-marketing-digital/
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mesma eficácia do marketing tradicional, potencializando o fortalecimento e a 

comunicação com os clientes, de modo a beneficiar a empresa e seu público alvo. 

Com a chegada da internet nos últimos dez anos, tem aumentado cada vez mais a forma de 

conduzir o marketing, de forma viral e eletrônica. Com isso a mídia digital virou uma coisa 

comum nos dias atuais, e ficou cada vez mais simples ter acesso a novos produtos ou 

serviços através de emails, sites ou redes sociais, aumentando o leque e potencializando o 

poder de compra dos  clientes. 

Com essa nova tendência, as empresas criam nas redes sociais, conteúdo educativo, ou de 

referência aos seus produtos e serviços, de forma a atrair mais clientes para suas páginas, 

induzindo as pessoas a adquirir seus produtos, ou então, compartilhar sua página nas redes, 

de forma que se propague cada vez mais sua empresa na internet. 

As vantagens do marketing digital, a empresa pode planejar toda e qualquer maneira de 

atrair novos clientes, aumentando sua produtividade e rentabilidade, focando no seu 

público alvo, pode segmenta-los por nível social, cultural ou região, entre outros, diminui 

custos com publicidade ou propaganda, diminui o tempo de venda de produtos ou serviços, 

e pode obter crescimento em escala de curto e longo prazo. 
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3.2  Concorrência no E-Commerce 

Muitos donos de e-commerces não prestam muita atenção aos seus concorrentes. 

Entretanto, as tendências e táticas aplicadas por eles impactam com força os negócios 

alheios. 

Uma queda na conversão pode significar que seu concorrente lançou uma promoção que, 

apesar de não diminuir o tráfego no seu site, diminui consideravelmente o número de 

vendas. 

Pensando dessa forma, entende-se que é muito importante considerar esse fator ao estudar 

a conversão da sua loja. Por isso, monitore sua concorrência e mantenha-se atento nos 

seguintes pontos: 

Localize novos produtos: Seus concorrentes podem estar vendendo produtos dos quais 

você não tem conhecimento. 

Analise promoções: Eles podem estar lançando promoções agressivas, com grande 

impacto no seu negócio. 

Preço: A estratégia de precificação do seu concorrente pode ser uma oportunidade ou 

desafio para você realizar mudanças na sua loja. 

Novas ideias: Você pode ter novas ideias para campanhas no seu site e intensificar suas 

ações de marketing para produtos que apresentam as melhores condições de preço, valor de 

frete e prazo de entrega. Desta forma, a possibilidade de se obter melhores resultados com 

campanhas de Adwords, Buscadores e Email Marketing se tornam ainda maiores. 

Novas palavras-chave: Os sites dos seus concorrentes podem ser uma fonte de palavras-

chave para a otimização do mecanismo de busca do seu site ou para sua campanhas “pay 

per click”. 

Produtos de baixa rotatividade: Os itens de liquidações podem ser produtos que você 

deve evitar. Porém, não perca muito tempo nos seus concorrentes. Passe 30 minutos por 

semana pesquisando as lojas e táticas utilizadas por eles. Você certamente conseguirá 

informações relevantes para incorporar no seu negócio. 
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Pesquise no Google: Coloque-se no lugar dos seus clientes. Através de uma janela na 

internet, escolha um produto da sua loja e pesquise palavras-chave que você acredita que 

seus clientes normalmente pesquisariam. Repare quem está anunciando com aquela 

palavra. São seus competidores diretos? Os anúncios são de qualidade?  

Como está a busca orgânica? Você está nos top 5? Sua concorrência está nos top 5? O 

conteúdo das buscas é relevante à palavra-chave? 

Pesquise diferentes palavras chave: Preste atenção aos termos sugeridos pelo Google. 

Esses estão mais próximos dos termos que seus clientes usariam. 

Rastreie esses resultados e crie uma planilha. Essa pode ser uma análise semanal ou 

mensal, que você deve utilizar para entender o seu espaço competitivo. 

Visite as lojas concorrentes:  

• Através dos resultados das buscas, entenda como eles estão linkados ao site. Você é 

direcionado a uma página de produto? Uma landing page? Lista de categorias? 

 

• Repare no conteúdo e layout da página. De que forma as imagens são utilizadas? 

Quais são as características e particularidades da loja? 

 

• Repare os preços dos produtos na categoria escolhida. Coloque-os em uma planilha 

e pesquise preços de vários concorrentes para uma analise concisa. 

 

• Coloque um produto no carrinho e verifique se ele está realizando alguma 

promoção. 

 

• Navegue pelo site para identificar outras promoções e ofertas sazonais. 

 

• Quais novos produtos eles estão introduzindo? Quais produtos eles estão tentando 

se livrar através de liquidações. 

Construa uma base de conhecimento: Nada disso deve tomar muito tempo. Você pode 

facilmente pesquisar vários concorrentes em 30 minutos. Ao reunir as informações em uma 

planilha você começa a construir uma base de conhecimento, que será útil no futuro. 
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Mantenha em mente que a ideia não é copiar seus concorrentes, e sim, conhecer suas 

estratégias e criar táticas criativas e eficientes para agregar valor ao seu produto 

diferenciando-se da concorrência. 

 

3.3  Processo de venda no E-Commerce 
 

 

A primeira fase, é a visitação, onde o consumidor acessa seu site e conhece seu portfolio de 

produtos, se interessa e põem as compras no carrinho. 

 

 

 

A segunda fase, é o pagamento das compras, onde são obtidas as informações e dados do 

cliente e ocorre a autorização da transação financeira por parte das instituições bancárias e 

das administradoras de cartão de crédito. 
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A terceira fase, é o processamento do pedido, onde a mercadoria solicitada é separada, 

embalada, e junto com a nota fiscal. São checados os itens do pedido e dados com nome, 

endereço e prazo de entrega. 

 

 

A quarta fase, é o envio para transporte, onde a mercadoria deve ser postada pelos Correios 

(através do PAC ou do Sedex) ou outros tipos de frete personalizados. 

 

 

 

A quinta e ultima fase, é a entrega, onde o usuário recebe suas compras em casa. 

Recomenda-se um follow up. Nesta etapa o processo dá-se por concluído. 
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3.4  Empresas que aderiram ao E-Commerce 
 

A empresa que trabalha com e-commerce está inserida na internet não apenas em seu site, 

mas sim nos sites de buscas sobre produtos e serviços, fator que aumenta a visualização da 

loja e, por conseguinte, traz maior conhecimento e assimilação da marca ao produto. Dessa 

forma, a marca que antes era pouco conhecida, com a internet tem uma maior possibilidade 

de aumentar a sua visibilidade frente à concorrência. Além disso, as empresas que 

trabalham com e-commerce valorizam o marketing digital, que por sua vez, tem como 

objetivo principal a publicidade a propaganda da marca com foco no cliente em potencial.  

 

Hoje, a maioria das empresas estão inseridas no E-Commerce, visto que para se manter no 

mercado o E-Commerce não é apenas uma opção, é uma necessidade, uma vez que não 

podemos ficar atrás de nossos concorrentes. 

 

 

Em 2012 o Data Popular, em parceria com a WebSIA divulgou uma lista das empresas de 

E-Commerce que mais influenciam nas redes sociais. No topo do ranking estão a Dafiti e o 

Magazine Luiza.  

Segundo os dados, em media, cada post ou mensagem sobre a Dafiti no facebook reúne 

348 participantes. No Magazine Luiza, 126 pessoas participam do que foi postado. 

No ultimo lugar, esta a Casas Bahia. O estudo aponta que a empresa é a que menos 

aproveita as possibilidades na rede social. Em media, cada post reúne 41 pessoas. 
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Considerações Finais 
 

O E-Commerce tem mudado bastante a pratica de comercio, atualmente, para um comércio 

se destacar, não basta apenas colocar uma faixa na frente do estabelecimento, é necessário 

interagir com esta nova pratica. Atualmente ainda existem empresas que não fazem o uso 

dessa pratica, porem em um futuro não muito distante, se essa empresa não inovar quanto a 

tecnologia, infelizmente ela deixara o mercado. 

Estar no E-Commerce hoje é a mesma coisa que atuar no mercado global, e isto não é uma 

opção, é uma necessidade, a empresa que não esta no comercio eletrônico esta ficando pra 

trás. O comercio eletrônico permite a empresa vender seus produtos para qualquer pessoa 

em qualquer lugar do mundo, até porque o site de uma empresa é acessado por diversas 

pessoas, com gostos, costumes e culturas diferentes. 

Existem sites hoje exportam produtos, um exemplo deles é o Ebay, onde podemos comprar 

produtos do exterior sem a necessidade de manusear moedas. O consumidor mora no 

Brasil e compra um produto de Nova York, onde na maioria das vezes possuem um preço 

menor do que o nacional. 

Sendo assim, vemos que por mais que o E-Commerce possua algumas desvantagens, suas 

vantagens são bem mais recompensadoras, porem este setor precisa de varias melhorias o 

quanto antes. 

Por ser um serviço novo, é normal ter algumas dificuldades que talvez empresas pioneiras 

não teriam, porem são dificuldades que devem passar por analises e melhorias, começando 

por ouvir o consumidor e entender o que ele espera do E-Commerce, pois são eles que 

mantem o E-Commerce de pé. É importante saber também, que nem sempre o consumidor 

espera apenas comodidade e praticidade, a forma de atendimento no pré e no pós-venda 

são essenciais para que ele realize novas compras e indique para outras pessoas, caso sua 

experiência no E-Commerce não seja boa, este consumidor é capaz de sujar de certa forma 

a imagem do E-Commerce, pois ele ira compartilhar sua experiência com diversas pessoas, 

e dentre estas pessoas, terão muitas que nunca tiveram nenhuma experiência com esse tipo 

de serviço, logo, já mudarão suas expectativas em relação ao mercado virtual. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo contemporâneo no qual se vê uma moda por montar empresas, as 

startups servem como exemplo de que o empreendedorismo está em constante evolução 

para auxiliar o consumidor e fornecer chances de fazer a diferença para pessoas que não 

tinham ideia em abrir um negócio. 

Diversos temas serão tratados no texto, mas principalmente a essência do que é 

uma startup, como ela se destaca para os consumidores e criadores, como ela ultrapassa 

os inúmeros obstáculos que o mercado implementa para evitar concorrentes, e quais são 

os grandes exemplos de empresas que nasceram como pequenas ideias mas hoje 

dominam o mercado. 

O objetivo é incentivar essa categoria e colocar a disposição daqueles que não se 

informaram, ferramentas úteis para driblar problemas e pouco a pouco ganhar certa 

importância para futuramente vender a empresa. 
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CAPÍTULO I: A ERA DAS STARTUPS 

 

 

-1.0 – O que é uma Startups? 

 

 

Uma companhia start-up ou startup é uma empresa com um histórico 

operacional limitado. Essas empresas, geralmente recém-criadas, estão em fase de 

desenvolvimento e pesquisa de mercados. O termo, relativamente novo no Brasil, 

Começou a ser popularizado nos anos 1990, nos Estados Unidos, quando houve a 

primeira grande bolha da internet. Muitos empreendedores com ideias inovadoras e 

promissoras, principalmente associadas à tecnologia, encontraram financiamento para 

os seus projetos de empresas ponto com, que se mostraram extremamente lucrativos e 

sustentáveis.  

 

Essas empresas jovens, normalmente de base tecnológica, possuem 

espírito empreendedor e uma constante busca por um modelo de negócio inovador 

escalável (capaz de crescer para atender grandes quantidades de clientes) e que 

seja repetível. Este modelo de negócios é a maneira como a startup gera valor – ou seja, 

como transforma seu trabalho em dinheiro. Um exemplo é o modelo de negócios 

do Google que se baseia em cobrar por cada click nos anúncios mostrados nos 

resultados de busca. Outro exemplo seria o modelo de negócio de franquias: o 

franqueado paga royalties por uma marca, mas tem acesso a uma receita de sucesso com 

suporte do franquiador – e por isso aumenta suas chances de gerar lucro. Empresas que 

criam modelos de negócio altamente escaláveis, a baixos custos e a partir de ideias 

inovadoras, são empresas startups. Startups não são somente empresas de internet. Elas 

só são mais frequentes na internet porque é bem mais barato criar uma empresa de 

software do que uma indústria. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_neg%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Search
https://pt.wikipedia.org/wiki/Royalties
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Por definição de mercado e de muitos especialistas, qualquer pequena empresa em seu 

período inicial, aproximadamente nos dois primeiros anos, pode ser considerada uma 

startup. 

 
“Uma startup é uma organização 

construída para encontrar um 

modelo de negócios repetível e 

escalável.” 

                             STEVE BLANK 

 
 
 
 

 

 

“Uma startup é uma organização 

projetada para crescer rapidamente.” 

                                  PAUL GRAHAM 

                                   

 

 

 

 

 

“Uma startup é uma instituição 

humana designada a entregar um 

novo produto ou serviço sob 

condições de extrema incerteza.” 

                                        ERIC RIES 
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Steve Blank, Paul Graham e Eric Ries são alguns exemplos de grandes 
empreendedores que tiveram forte influência no meio administrativo e no 
desenvolvimento das Startups. 

Steve Blank, nascido nos EUA, é provavelmente um dos mais reconhecidos 

especialistas em empreendedorismo no Vale do Silício atualmente. Blank é autor de 

quatro livros e um blog, professor de universidades como Stanford, Berkeley e 

Columbia, e um dos criadores e maiores defensores da metodologia lean startup, 

ou startup enxuta. 

Por mais de trinta anos na indústria da tecnologia, fundou oito companhias 

startups, sendo que quatro abriram capital na bolsa de valores. Depois de aposentado, 

passou a ser o guru de muitos empreendedores e a ensinar na sala de aula seu método de 

empreender. Dentre seus maiores ensinamentos, destaca-se o desenvolvimento do 

relacionamento com o cliente e como isso pode influenciar o sucesso de sua empresa. 

Paul Graham, nascido na Inglaterra, é um programador Lisp, investidor e 

ensaísta. Autor de quatro livros, Graham fundou em 1995 a Viaweb, a primeira empresa 

que disponibiliza serviços pela web (permitindo aos usuários a construção de suas 

próprias lojas virtuais). Em 1998, a Viaweb foi vendida à Yahoo! por US$ 49,6 

milhões, tornando-se, posteriormente, a Yahoo! Store. 

 

 

http://www.exame.com.br/topicos/empreendedorismo
http://www.exame.com.br/topicos/startups
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_start-up
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_start-up
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Em parceria com outros profissionais, Graham lançou a empresa Y Combinator, 

uma incubadora de empresas que, desde o seu surgimento, já incubou 800 startups, 

dentre elas Airbnb e Dropbox (empresa de armazenamento em nuvem que em 2014 foi 

avaliada em US$ 20 bilhões). 

 

 

Já Eric Ries, nascido nos EUA, é um empreendedor e autor reconhecido por ser 

pioneiro no movimento do lean startup, que busca introduzir uma nova estratégia para 

que essas empresas distribuem seus recursos da melhor forma possível. Após falhar com 

algumas empresas, Eric encontrou o sucesso a partir de 2004, com a criação da IMVU 

Inc., uma rede social em 3D, na qual cada usuário era representado por um avatar 

personalizado. Em 2011 foi estimado que o programa possuía 40 milhões de inscritos e 

US$ 40 milhões em receita.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Y_Combinator
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Pode-se perceber com os exemplos acima, a grande variedade de estilos e 

finalidade dessas empresas, mas principalmente o crescente número e impacto na 

sociedade. Deve-se ressaltar que, geralmente, os produtos ou serviços oferecidos pelas 

Startups nada mais são do que a solução para os problemas de um conjunto de pessoas 

e, sem as elas, nem haveria a necessidade destes serem lançados. 

Assim, estes empreendimentos diferem-se das demais empresas por estarem 

relacionados a pequenos projetos empresariais, geralmente ligados à investigação e 

desenvolvimento de ideias novas, e ainda, basicamente tecnológicas. No geral, estas 

startups são compradas, posteriormente, por grandes empresas que se beneficiam com 

suas inovações. 

Contudo, os empreendedores devem ter em mente que a fase inicial de uma 

startup é sempre marcada por um cenário de incertezas. Algumas ideias aparentemente 

rentáveis podem se revelar inaplicáveis. 

Posteriormente, será abordada os maiores exemplos de grandes empresas que 

nasceram como startups no Vale do Silício e foram se desenvolvendo a ponto de 

conquistar um lugar de destaque e liderança no mercado. 

 

-1.1 – Qual a importância desse tipo de empresa; 

 

 -1.1.1 – Para o consumidor; 

 

 A princípio as empresas tradicionais não dão valor ao relacionamento com o 

cliente, sendo que o foco é vender e obter lucros, independente de quem ou quantos 

consomem o produto. Essa situação mudou com o surgimento das startups, com seu 

apelo para a inovação e espirito empreendedor de crescimento rápido, mas 

principalmente o valor do cliente como peça essencial para o sucesso da empresa. 
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 Para o consumidor, esse fator se tornou muito benéfico pelo fato dessas recém-

criadas empresas focarem seus produtos nas necessidades que a maioria possui, muitas 

vezes obtidas por meio de pesquisas em massa para identificar os problemas do dia-a-

dia da população. A estrutura enxuta das startups oferece um dinamismo e um retorno 

rápido ao cliente, podendo resolver casos específicos que grandes empresas não dão 

conta. A atenção e os benefícios que o consumidor recebe são constantes durante o 

desenvolvimento da startup, uma vez que não é fácil atrair clientes e manter um 

relacionamento duradouro para uma empresa ainda desconhecida no mercado. 

 

Por isso, além de receber a atenção especial e ter a disposição produtos que podem 

solucionar problemas do dia a dia, o cliente tem o poder de escolher a empresa que mais 

se assemelha aos seus valores e como isso influência a imagem da empresa como um 

todo. 

 Dentre todas as startups que auxiliaram o dia a dia do consumidor, quatro se 

destacam pela popularidade, tanto nacional quanto internacional, pela forma de 

utilização (aplicativos) e pelas vantagens que cada um trouxe. 

 

http://www.ideiademarketing.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Communicating.jpg
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99 Taxis e Easy Taxi são dois dos maiores aplicativos de pedir taxi existentes 

hoje. Ambas nasceram como startups e conseguiram gerar um crescimento rápido e 

eficaz, principalmente por acabarem com a demora em procurar um ponto de taxi 

próximo de sua região e ficar dependente dele ou de números de telefone. Graças aos 

dois, essa ligação entre motorista e cliente ficou mais rápida, levando questões de 

segundo para achar, pedir, e saber a localização exata do motorista. Tudo isso, por meio 

de uma rede que conecta uma grande quantidade de taxistas (35 mil apenas em São 

Paulo) em um único lugar (aplicativo).  

Atualmente, o aplicativo 99 Taxis atua em mais de 300 cidades pelo Brasil 

(principalmente São Paulo e Rio de Janeiro), possui 100 mil taxistas e mais de 3 

milhões de usuários em sua base. A startup já recebeu 4 investimentos desde sua criação 

em 2012, sendo uma delas de R$ 130 milhões. Já o Easy Taxi funciona em 172 cidades 

ao redor do mundo e atende mais de 15 milhões de usuários. O aplicativo já captou 

cerca de US$ 77 milhões em cinco rodadas de investimentos. 

 

 

 iFood é um aplicativo em grande crescimento no Brasil atuando na área de 

alimento por encomenda. A ídeia da startup foi deixar a categoria de pedir comida pelo 

telefone como coisa do passado, não dependendo mais de imãs de geladeira, toneladas 

de papel para encontrar o que pedir e as filas de espera intermináveis até receber sua 

comida.  

Pelo aplicativo ou site é possível se conectar com os melhores restaurantes da 

região desejada. Também fica a disposição o cardápio completo e os preços de cada 

restaurante antes de decidir o que comer. Esse sistema forneceu um método mais rápido 

e seguro de obter comida. O aplicativo é presente em mais de 100 das principais cidades 

do Brasil, contando com mais de 5 mil restaurantes ativos e registra 800 mil pedidos 

mensais. Recentemente, recebeu um investimento de R$ 125 milhões. 
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Waze é um dos maiores aplicativos de trânsito e navegação do mundo baseado 

em uma comunidade. Considerada uma mistura de rede social e GPS, ele aposta no 

conceito informação por meio de quem está na estrada. Quando ativado, o aplicativo 

percorre os trechos em que o usuário está circulando e permite que crie rotas 

inteligentes para desviar das vias engarrafadas. Existe ainda um alertar para outros 

motoristas sobre diversos detalhes do trajeto. Avaliado em US$ 1 bilhão, Waze foi 

comprado pela Google em 2013. 

 

-1.1.2 – Para o empreendedorismo; 

Pequenos e grandes empreendedores encontram na startup uma forma de 

crescimento, onde se objetiva alcançar um grande número de clientes, evoluindo 

rapidamente seus lucros, sem que haja um aumento significativo de custos, tudo isto em 

um curto espaço de tempo. Isso possibilita uma maior clareza sobre a viabilização e se o 

projeto será lucrativo e um curto ou longo prazo. Além disso é possível se medir sua 

aceitação no mercado e o seu público alvo. 

 

Montar uma startup não é fácil, justamente por ela estabelecer um grande risco. 

Segundo estudo realizado pela Fundação Dom Cabral, 25% das startups brasileiras 

“morrem” antes do primeiro ano de vida; e metade delas, em menos de 4 anos. Dentre 

as principais causas para esse fenômeno, destacam-se o alto número de sócios 

(divergência de interesses com a empresa), falta de investimentos recebido e o local de 

instalação (incubadoras ou escritórios). 

  

 

https://www.oficinadanet.com.br/post/11653-o-que-e-venture-capital
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Portanto, percebe-se que a jornada do empreendedor que resolve levar seu sonho 

adiante é bastante árdua. Tudo começa com a decisão de arriscar tudo, trabalhar 

freneticamente no terceiro turno, dormir pouco, não deixar o rendimento cair no 

emprego fixo, e nem ficar desleixado perante um problema no projeto. Eventualmente 

chegará a hora de pedir demissão, alugar um espaço físico pequeno (talvez até 

compartilhado com outras startups), e trabalhar para conseguir o tão sonhado 

financiamento e quem sabe ver a startup ser mencionada nas listas das startups mais 

promissoras do Brasil. Esse caminho é complexa, com várias desilusões, mas, por outro 

lado, trabalhar no que se acredita é gratificante e traz um maior sentido naquilo em que 

se trabalha. Além do aprendizado existe a possibilidade de conhecer muitas pessoas 

interessantes (criar um network).  

A importância das startups para os empreendedores também se resume nas 

vantagens que elas oferecem. 

Custo baixo 

Quando você não possui um modelo definido em atividade, dificilmente 

conseguirá um financiamento substancial, por isso você se torna o primeiro investidor 

da sua empresa. Aqui no Brasil é comum esta prática devido à falta de incentivo ao 

financiamento e as adversidades do mercado nacional para empresas pequenas. Além do 

mais, ser dono do próprio negócio e trabalhar para você mesmo torna o processo de 

traçar um caminho e uma meta algo mais rápido e barato.  

Grandes talentos a procura de oportunidades 

As faculdades estão cheias de futuros empreendedores e grandes 

desenvolvedores que buscam obter conhecimento sobre as empresas do futuro. E as 

startups são o maior exemplo disso, pois estão uma tendência cada vez maior e com 

ideias diferenciadas. Cada vez mais o mercado de startups ganha espaço na mídia e nos 

interesses dos jovens.  

Várias oportunidades 

O mercado de internet brasileiro ainda está em desenvolvimento, e longe de ter o 

seu potencial totalmente explorado. Todo dia aparece um modelo recheado de 

oportunidade em um mercado ainda recente no Brasil. 

http://www.saiadolugar.com.br/como-comecar-empresa/
http://webholic.com.br/2011/08/17/empreendedor-pede-pra-sair-o-exemplo-dos-fundadores-da-polo-marte/
http://webholic.com.br/2011/09/01/precisamos-da-sua-ajuda-quais-sao-as-startups-web-mais-quentes-do-brasil-hoje/
http://webholic.com.br/2011/09/01/precisamos-da-sua-ajuda-quais-sao-as-startups-web-mais-quentes-do-brasil-hoje/
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O mercado de mídias sociais e mídia online está crescendo rápido. São várias 

integrações e apps de redes sociais, plataformas de colaboração, e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

CAPÍTULO II: DESENVOLVIMENTO DE UMA STARTUP 

 

 

-2.0 – Principais desafios 

 

 

 Como abordado no capítulo anterior, montar uma startup é uma tarefa 

árdua e que requer paciência, consciência de que ocorrerão fracassos e persistência. 

Entretanto, mesmo seguindo esses passos, mostra-se que o empreendedor enfrentará 

grandes desafios para alcançar o sucesso desejado. Independente do investimento inicial 

e de uma ideia inovador, percebe-se que muitas pessoas que possuem vontade de 

empreender ficam paralisadas pelo receio de não saberem o suficiente para gerir uma 

startup.  

 

 

 

Marc Andreessen é um empreendedor, investidor e engenheiro de software 

cunhou do Vale do Silício, conhecido por ter criado a Netscape, um dos primeiros 

navegadores a disputar espaço com o Internet Explorer.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Andreessen
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 Segundo ele, a vida de um startup se divide em dois momentos, antes de 

encontrar o product/market fit e depois de encontra-lo. Market fit é o momento em que 

o empreendedor consegue enxergar um bom mercado e lançar um produto que satisfaça 

as suas necessidades. É encontrar o ‘encaixe perfeito’ entre o produto/solução proposta 

e um nicho de mercado promissor. Complementando a afirmação, Marc afirma que 

equipe, produto e mercado são os três principais fatores dentro de uma startup, e 

influenciam no sucesso da empresa. Ele ainda afirma que o mercado é o mais 

importante dos três, pois, segundo ele, “Um mercado que não existe não se importa com 

o quão inteligente você é.”. 

Isso deixa o empreendedor com uma tarefa clara, porém nem um pouco fácil: 

focar todos os esforços e fazer o possível para chegar ao Product/Market Fit o quanto 

antes. 

Além da dificuldade em chegar ao product/market fit, outras surgem conforme o 

ambiente em que as startups são criadas. No Brasil, a maioria das dificuldades 

enfrentadas pelos negócios digitais tem um fundo comum: a novidade deste ciclo 

econômico em um cenário onde as reformas estruturais necessárias ainda não foram 

realizadas. 

A falta de reformas políticas, fiscais e previdenciárias e o baixo nível de 

investimento afeta a competitividade de todos os setores, mas é especialmente 

prejudicial com o de alta tecnologia pela fragilidade e novidade do ecossistema. A falta 

de gente qualificada e a prolongada burocracia acabam por desmotivar aqueles que 

desejam abrir uma startup. A seguir, outro exemplos de grandes desafios. 

1. Falta de sócios qualificados 

A sociedade é a principal forma de empreender em tecnologia e se autofinanciar. 

Afim de dar certo é necessário possuir talento equilibrado (tecnologia, design de 

produto e vendas) que possa ser utilizado para gerar lucro em. Se isso não ocorrer, não 

haverá dinheiro para sustentar o projeto e a startup fecha. 

O Brasil, infelizmente, destaca-se pela carência em mão de obra qualificada no 

geral, e não existe uma quantidade prévia de empreendedores que tenham tido sucesso 

ou não e que possam ser reutilizados em uma nova startup. 

2. Burocracia e custo Brasil 

http://web.archive.org/web/20070626080159/http:/blog.pmarca.com/
http://exame.abril.com.br/topicos/empreendedores
http://exame.abril.com.br/topicos/startups
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Montar uma empresa no Brasil, pagar seus impostos e lidar com a justiça 

consome um grande esforço por parte dos donos da startup. A estratégia de impostos é 

muito focada em faturamento e não lucro, e foi montada em um cenário de sonegação 

muito maior do que existe hoje. Somado a isso, a legislação trabalhista e os inúmeros 

casos de processos contra empresas por questões trabalhistas tem sido um forte fator 

para empreendedores desistirem do negócio ou nem sequer iniciar o projeto.  

3. Custo de capital 

Conectado com o autofinanciamento, uma forma ainda comum de financiamento 

é a dívida, seja pessoal ou corporativa. A demora e a burocracia para obter esse capital 

no Brasil faz com que as chances do projeto ser fechado aumentem consideravelmente. 

4. Penalização do erro 

Um fundador que quebra com uma falência desordenada no Brasil, mesmo que 

não tenha cometido nenhuma fraude, ficará cinco anos sem fazer negócio e poderá ser 

preso por apropriação indébita. Ou seja, ao invés de reaproveitar essa experiência e 

identificar os erros para aumentarmos a chance de sucesso da próxima startup, vemos os 

empreendedores em um limbo, sem poder utilizar de seu conhecimento adquirido para 

sair do prejuízo. 

5. Ciclo de capital de risco incompleto 

A palavra ciclo implica em um processo periódico que tenha um padrão de 

repetição. Para isso, é necessário um fundos de crescimento e principalmente de opções 

de saída. 

O mercado de capitais não é uma dessas opções, e as compras estratégicas de 

empresas locais do mesmo setor também não têm ocorrido. Sem essa regularidade, é 

difícil precificar este tipo de ativo e a quantidade de investimento que vai pra ele é 

menor do que poderia ser. Consequentemente, não há velocidade de giro no mercado. 

 

 

 

-2.1 – Importante passos para montar um modelo de sucesso 
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 Após introduzir as dificuldades que os empreendedores passam para abrir uma 

startup, o passo seguinte é procurar pelas soluções ou passos para alcançar uma etapa de 

sucesso e espaço no mercado. 

1. Perceba que está em boa companhia 

Muitos empreendedores passaram por situações difíceis antes de conseguirem 

fundar uma empresa de sucesso, como o próprio Bill Gates. Não é uma jornada fácil até 

o sucesso e, por isso, cercar-se de pessoas positivas irá melhor tanto o clima da empresa 

como o rendimento que ela tem. 

2. Abrace a mudança 

As empresas de maior nome no empreendedorismo são as mesmas que seguiram 

um rumo diferente do da área em que atuam, como o Facebook e a Amazon. Como 

empreendedores, é preciso ter noção das oportunidades de mudança que existem. 

Mudanças faz parte do dia a dia do empreendedor e principalmente do mercado. As 

empresas sempre precisarão se adaptar as mudanças e fornecer produtos que estejam de 

acordo com a demanda do mercado. Pode parecer algo arriscado e complexo, mas 

nenhuma startup obteve sucesso sem se arriscar, mesmo com grandes chances de 

fracasso.  

3. Seja criativo 

Os esforços para fazer sua startup crescer ou ser reconhecida farão você ser mais 

criativo. Além do mais, startups de sucesso vivem de produtos novos e inovadores, 

atraindo a atenção do mercado para algo inédito. Portanto, a criatividade, mesmo sendo 

aplicada em produtos já lançados, podem alavancar a imagem da empresa de forma 

positiva. 

 

 

4. Crie resiliência 
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A resiliência é um dos fatores mais importantes para um empreendedor, que 

geralmente é resultado de experiências pessoais e profissionais, pois ela demonstra o 

quanto ele é capaz de administrar a empresa em uma situação adversa e se ele consegue 

tomar decisões corretas estando sujeito a fortes pressões. Essa postura é fundamental 

para a sobrevivência da empresa, uma vez que uma startup passará por grandes 

dificuldades para vencer a concorrência, atrair investimentos e buscar lutar por um 

espaço no mercado. Sem um empreendedor que saiba tomar decisões nessas situações, a 

chance da empresa crescer são pequenas.  

 

5. Tenha uma visão mais ampla 

Independente das dificuldades e das projeções adversas para a empresa, é 

fundamental que se mantenha uma visão ampla para não desistir até o último momento. 

Quando estava criando a Tesla e a SpaceX, ele tinha pouco mais que US$ 3 milhões e 

teve que usá-los para pagar os salários da Tesla enquanto ela lutava para encontrar seu 

lugar no mercado – ele já havia vendido sua participação no PayPal e poderia “voltar 

para a classe média”. Contudo, ele nunca duvidou de sua visão e fez tudo o que era 

necessário para que conseguisse alcançá-la e hoje voltou a ser bilionário. 
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6. Espere o momento 

Para começar um negócio, o momento deve ser adequado para isso. Mesmo que 

a ideia para um negócio seja muito boa e inovador, pode não ser a hora certa para 

introduzi-la ao mercado (crise financeira, mercado saturado ou época errada para aquele 

produto), o que dificulta a situação quando o empreendedor está ansioso para entrar no 

ramo de startup. 

Para identificar o momento certo, deve-se dar atenção especial aos sinais: o que 

compradores em potencial estão comentando, como outros concorrentes estão se saindo 

e se existe ou não uma necessidade desse produto. Essa pesquisa ajudará a determinar o 

momento mais estratégico. 

7. Gaste em qualidade  

Quando está começando o negócio, é comum escolher o fornecedor que trará os 

produtos mais baratos e mais rapidamente para cortar custos. Entretanto, no futuro, essa 

negociação pode não ser tão vantajosa quanto parece. 

Investir em materiais de alta qualidade levará a um melhor produto, o que irá 

atrair clientes mais satisfeitos. Portanto, sempre deve-se avaliar se a negociação será 

benéfica a longo prazo. 

8. Tenha tudo documentado  

Independentemente do tamanho da startup no início, todos os aspectos da 

empresa – parcerias, clientes e operações – devem ser documentados. Isso é essencial 

para que os novos funcionários saibam sobre a política da empresa, certificações e 

contratos. Se essa informação não estiver registrada, pode ser difícil para as novas 

contratações entender como podem contribuir mais. 

9. Saiba para onde vai todo o dinheiro 

Os fundadores devem priorizar a contabilidade de seu negócio, já que isso leva à 

credibilidade de seu negócio ser ou não viável. Aqueles que não possuem as habilidades 

de administrar o capital da empresa deve contratar um CFO (Chief Financial Officer) 

para cuidar desse importante setor. 
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Se a intenção é mostrar a um investidor ou possível novo funcionário de que a 

startup é realizável e pronta para crescer, é necessário demonstrar controle sobre as 

finanças e sobre o crescimento financeiro da empresa. 

10. Forneça um forte sistema de suporte a seus funcionários 

Os funcionários de startups tendem a crescer em um ritmo desordenado, embora 

ainda precisem sentir que são valiosos e saber que seu emprego é seguro para se 

manterem motivados e trabalharem todos os dias. Deve-se deixar claro as instruções 

para que as equipes saibam o que é esperado deles e o que eles podem esperar do 

empreendedor. 

Manuais e descrições claras dos cargos auxiliam para garantir a sensação de 

segurança que os funcionários desejam e, um fator importante é o empreendedor 

demonstrar comprometimento com o crescimento dos funcionários. 

 

 

-2.2 – Ferramenta mais usada: Crowdfunding 

 

 

Um dos maiores problemas para se abrir uma startup é o investimento inicial que 

ela precisará para decolar no mercado. Algumas tem a sorte de, nos estágios iniciais do 

projeto, chamar a atenção de um grupo de investidores que veem naquela ideia um lucro 

futuro. Entretanto, isso não ocorre com a maioria, que ficam à mercê de investimentos 

do próprio criador. 

O Crowdfunding (financiamento coletivo) surgiu como a ferramenta mais usadas 

para alavancar a startup. O modelo permite que indivíduos ou empresas financiem seus 

projetos através de doações coletivas. Diversos sites funcionam com base nessa ideia, 

mas a mais conhecida atualmente é o Kickstarter. 
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Fundado em 2009 por Perry Chen, Yancey Strickler e Charles Adler, o 

Kickstarter é considerado o maior site de crowdfunding do mundo. E o seu objetivo 

principal é ajudar projetos criativos dos mais diversos temas a ganharem vida com a 

ajuda dos “patrocinadores de ideias”. Qualquer pessoa que resida nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou Holanda pode começar um novo 

projeto e contar com a ajuda de pessoas do mundo todo para que ele dê certo. Como 

retribuição, os investidores podem ganhar o produto divulgado ou algo derivado, 

dependendo do quanto contribuíram para a causa. 

O site estipula uma período em que o projeto possa receber investimentos e, 

junto ao criador, estabelecem um valor mínimo para que a ideia saia do papel. Caso 

consiga captar os recursos desejados, os donos da plataforma repassam a verba aos 

responsáveis pelo projeto, ficando com uma comissão de 5%. Se a passar a data limite e 

não houver investimento suficiente, o dono da ideia não recebe nada e os investidores 

recebem o dinheiro investido de volta - em alguns casos, não em espécie, mas em forma 

de crédito para investir em outros projetos. 

Em março deste ano, o site celebrou a marca de US$ 1 bilhão arrecadados, sendo 

que mais da metade desse valor foi arrecadado apenas nos últimos 12 meses. Desde seu 

lançamento, 6,5 milhões de pessoas do mundo todo já contribuíram para fundar 64 mil 

projetos criativos. 

O site também é conhecido por ter ajudado a financiar grandes projetos que 

atualmente possuem uma parcela de influência no mercado.  

 

http://www.tecmundo.com.br/crowd-funding
http://www.tecmundo.com.br/internet/52015-kickstarter-celebra-marca-de-us-1-bilhao-arrecadados-para-projetos.htm
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Pebble é um relógio de pulso com um pequeno computador por dentro, além de 

uma pequena tela colorida com 1,25 polegada que exibe notificações do seu 

smartphone, acesso fácil ao seu calendário e pequenos apps. Obtendo uma arrecadação 

de US$ 10,3 milhões no Kickstarter e surgindo bem antes do Android Wear ou do 

Apple Watch, ele foi considerado, por um bom tempo, o melhor smartwatch segundo a 

maioria dos críticos 

Há quatro botões para navegar e selecionar as opções, um microfone para enviar 

respostas de voz a textos e e-mails, e peças removíveis para que seja possível encaixar 

qualquer pulseira padrão de 22 milímetros. Também há sensores para quem pratica 

esportes e quer medir os batimentos cardíacos ou passadas. Além disso ele é 

impermeável o suficiente para ser usado em um mergulho.  

 

 Impressoras 3D eram equipamentos bastante caros, o que tornava o 

produto inacessível. Mas essa situação mudou com o projeto da estadunidense M3D. A 

empresa divulgou pelo Kickstarter o seu intitulado The Micro, uma impressora 3D 

portátil e de baixo custo que é vendida a um preço mais acessível do que outros 

modelos atualmente disponíveis. 

De acordo com a própria M3D, a The Micro é voltada sobretudo para usuários 

iniciantes e permite que qualquer pessoa possa dominar as funções do aparelho. 

Medindo cerca de 7,3 centímetros de altura e pesando apenas 2,2 quilos é leve e 

compacta, garantindo que ela seja utilizada tanto em pequenos laboratórios quanto em 

casa, para produzir pequenos utensílios domésticos e brinquedos. 

http://gizmodo.uol.com.br/smartwatch-pebble-atinge-a-marca-de-um-milhao-em-vendas/
http://gizmodo.uol.com.br/smartwatch-pebble-atinge-a-marca-de-um-milhao-em-vendas/
http://themicro3d.com/
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O projeto de 2014 tinha como meta obter US$ 50 mil pelo Kickstarter, 

entretanto, o sucesso foi tamanho que no fim do prazo estipulado, o valor arrecadado foi 

de US$ 3,4 milhões.   

 

O Oculus Rift é um óculos de realidade aumentada, voltado para quem curte 

games, desenvolvido pela Oculus VR. Funciona com base em sensores de movimentos, 

possui uma tela LCD embutida e apresenta imagens em 3D que se movem conforme o 

usuário mexe sua cabeça para os lados. Lançado no Kickstarter em 2012, o projeto tinha 

como meta atingir US$ 250 mil, mas acabou sendo um destaque tão grande que 

arrecadou no total US$ 2,4 milhões. Também conseguiu US$ 91 milhões de 

investidores e, posteriormente, foi comprado pelo Facebook por US$ 2 bilhões.  
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CAPÍTULO III: MERCADO E PROJEÇÕES 

 

-3.0 – Áreas de atuação dessas empresas 

 

 

As startups são cada vez mais comuns e fazem parte do empreendedorismo. Sua 

disseminação pode ser percebida uma vez que elas são encontradas em quase todos os 

setores da sociedade moderna. Se manifestam de diferentes formas, como aplicativos 

para smartphones, utensílios que auxiliam problemas do dia a dia ou mesmo uma 

empresa que realiza serviços para o consumidor. Será listado a seguir as principais áreas 

de atuação das startups e seus exemplos. 

1. Alimentação 

 

 

Essas quatro startups se destacam pela forma como impactaram no dia a dia dos 

consumidores e por sua inovação. ChefsClub é um serviço de assinatura mensal, 

disponível em quase 20 cidades brasileiras, que oferece descontos de 30% a 50% nos 

pratos dos restaurantes credenciados. Já recebeu R$ 2 milhões em investimento.  

iCode é uma startup que lançou no mercado um serviço de tradução de cardápios 

via código QR. 
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myfab5 é um site e aplicativo americano que substitui todos os comentários 

tradicionais em serviços de avaliação de restaurantes por um sistema de classificação, 

no qual é possível escolher os cinco restaurantes favoritos do usuário em cada categoria 

e localização. 

Restorando, startup argentina de reservas em restaurantes, tem crescido sua 

presença no Brasil, constatado pelo aporte de R$ 30 milhões que recebeu para investir 

no território nacional. 

2. Saúde 

 

 

 

Atestados.med.br é uma empresa de gestão de atestados médicos criada em 

Pernambuco em 2013 e tem como objetivo evitar as falsificações desse tipo de 

documento. 

Sediada em Salt Lake City (EUA), a startup Owlet Baby Care desenvolveu uma 

meia para bebês que monitora os batimentos cardíacos, a temperatura corporal e os 

padrões de respiração do recém-nascido. 

 

PullClean é uma startup que criou uma maçaneta para hospitais e serve como 

higienizador de mãos na hora de abrir portas. Como a parte de baixo da maçaneta tem 
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um compartimento para o produto de limpeza, quando as pessoas empurram a porta, 

elas automaticamente recebem o produto e limpam as mãos. 

E por último, a Quasar Telemedicina, criadora da GlicOnline, um software 

especializado em controle de diabetes. Por meio dela é possível controlar o horário dos 

medicamentos, dietas, doses de insulina, glicemia e alimentação. Os médicos também 

conseguem monitorar os pacientes via tablete ou smartphones A startup recebeu um 

aporte da GAG Investimentos, focada em negócios de impacto social. Foi também 

selecionadas para um período de capacitação na Aceleradora de Campinas 

3. Educação 

 

Veduca é uma plataforma de e-learning. Todo o conteúdo, baseado em 

videoaulas, é aberto e gratuito. Conta com mais de 500 mil usuários e 5.700 aulas em 

mais de 20 instituições de ensino, como Harvard, Stanford, Yale, MIT, 

Berkeley, ONUDI, BM&FBOVESPA, USP, Unicamp, Unesp e UnB. A Startup 

levantou, desde seu lançamento em 2011, R$ 13 milhões em investimentos. 

Criado por Luis von Ahn, destacado empreendedor que já montou e vendeu duas 

startups para a Google, o Duolingo é um sistema que ajuda 20 milhões de pessoas a 

estudar línguas de graça. A startup já atraiu mais de 8,5 milhões de usuários no site e em 

seus dois aplicativos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stanford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yale
https://pt.wikipedia.org/wiki/MIT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Berkeley
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONUDI
https://pt.wikipedia.org/wiki/BM%26FBOVESPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/USP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unesp
https://pt.wikipedia.org/wiki/UnB
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Descomplica é um o site de videoaulas preparatórias para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e para vestibulares. Recebeu em 2014 uma nova rodada de 

investimentos de aproximadamente US$ 5 milhões. 

 

 

-3.1 – Importantes empresas que nasceram como Startups 

 

 

Assim como é possível ver o grande número de startups surgindo e crescendo 

rapidamente, também deve-se lembrar que muitas empresas líderes de mercado 

surgiram como startups. Boa parte delas fazem parte do dia a dia de populações no 

mundo todo. 

 

Uma das marcas mais famosas no mundo, indo além da ideia de ser um 

navegador e marcado pela inovação e criatividade, o Google começou com dois 

estudantes Universidade Stanford, Larry Page e Sergey Brin, em 1996. Identificaram 

juntos que os sistemas de busca pela internet da época não eram práticos. Decidiram 

então desenvolver uma tecnologia conhecida como PageRank. Nela, os sites são 

encontrados nas primeiras páginas e facilita ter acesso a qualquer tipo de informação 

disponível na rede. Em 2012, as receitas anuais do grupo atingiram US$ 50 bilhões. 
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A empresa que revolucionou a forma como o computador é utilizado foi fundada 

em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, dois jovens que compartilhavam grande interesse 

por computadores. Em 1979, a IBM contratou a empresa para prestar assistência ao 

sistema operacional de seus computadores. O sucesso veio em 1981 quando a empresa 

começa a trabalhar o Windows, que chegou ao mercado em 1985 com o nome de 

Windows 1.0. A partir daquele momento, a empresa iniciou uma etapa de forte 

expansão, que tornou a Microsoft uma das maiores empresas de computadores e 

softwares do mundo. A receita da marca foi de US$ 80 bilhões em 2013 

 

 

A Buscapé Company começou com um site fundado em 1999 por três colegas de 

faculdade. Considerada uma das startups pioneiras no Brasil, a empresa foi adquirida 

em 2009 pelo grupo de mídia sul-africano Naspers por US$ 342 milhões, obtendo 91% 

da companhia e se tornando um dos maiores negócios da internet brasileira.  

Recentemente, a Buscapé anunciou que vai expandir as operações para além da 

América Latina e estrear em mercados da Europa e da África. Serão incorporados mais 

13 sites estrangeiros de comparação de preços, que já faziam parte do Naspers. Juntos, 

formarão o maior grupo do setor no mundo — com audiência mensal de 120 milhões de 

usuários, segundo a Buscapé. 

No ranking brasileiro dos sites de comparação de preços, é o primeiro, seguido 

por Uol Shopping, Zoom e Google Shopping. Hoje tem 30 milhões de usuários únicos 

no Brasil. 
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Ao chegar ao Brasil, em 2010, o empresário alemão Malte Horeyseck, 30 anos, 

que não dominava a língua portuguesa, teve de aprender na marra para criar a loja 

online de calçados Dafiti. 

Logo que chegaram a São Paulo, ele e os três sócios — o também alemão Malte 

Huffmann, o francês Thibaud Lecuyer e o brasileiro Philipp Povel — alugaram um 

escritório onde ficaram por dois meses disparando telefonemas para fabricantes 

nacionais de sapatos. Em um ano, eles não apenas dominaram o português como 

também construíram um negócio que cresce com rapidez. Na semana que passou, a loja 

virtual recebeu um investimento de capital de US$ 15 milhões por parte da Corporação 

Financeira Internacional (International Finance Corporation), ligada ao Banco Mundial. 

O Dafiti Group conseguiu atrair US$ 275 milhões em financiamentos de 

investidores como Investment AB Kinnevik, bem como JP Morgan, Quadrant Capital 

Advisors e Teachers'. 

 

 

-3.2 – Futuro das Startups 

 

 

Conforme observa-se o grande crescimento atual das Startups pelo mundo, 

muito se pergunta sobre como será o futuro dessa categoria de negócio, para qual 

público alvo será mais voltado e como a sociedade irá interagir com essa evolução. 

Segundo a grande maioria dos empreendedores que trabalham nesse mercado de 

inovações e startups, a tendência para o futuro está na sustentabilidade, pois com o 
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aumento populacional e, consequentemente, aumento da demanda de recursos, será 

necessário dominar uma forma eficaz de administrar os escassos recursos. As startups 

irão investir para que as populações aprendem mais sobre meio ambiente, se 

conscientizar, mas principalmente como conseguir lucros sem degradar. 

Além da preocupação ecológica, deve-se dar atenção ao fato de que a tecnologia 

da troca de informações, arquivos em nuvem, wifi são ferramentas fundamentais hoje 

em dia para realizar tarefas comuns. No futuro, estima-se que a boa maioria das startups 

decidem focar nesse setor, atuando em aplicativos, rede sociais e informação em nuvem. 

Startups de segurança na internet também serão cada vez mais requisitados para 

proteger dados sigilosos e valiosos. 

Segundo reportagem da revista EXAME de novembro de 2015, percebe-se uma 

migração cada vez maior dos serviços off-line para o online, direcionados justamente 

para utilização em smartphones e tablets. A Evans Data, empresa americana de pesquisa 

e tecnologia, estima que o total de profissionais de desenvolvimentos de software 

(aplicativos) crescerá 23% até 2020 no país, equivalente à uma força de trabalho de 

597.0000 pessoas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Pode-se perceber, portanto, que as startups são empresas jovens, com potencial 

para um forte crescimento graças as ideias inovadoras que alimentam a empresa. Esse 

setor deve ser investido pela importância que ela tem para os empreendedores (nova 

forma de negócio) e para os consumidores (surgimento de ferramentas que resolvem 

problemas populares). 

Abrir uma startup não é fácil, além dos desafios de concorrência, burocracia e 

mão de obra qualificada, as chances de que a empresa sobreviva após um ano de 

atividade são desanimadoras. Entretanto, o retorno por uma empresa bem sucedida são 

grandes, o que justifica o aumento significativos de pequenas empresas surgindo. 

Muitos administradores conhecem do risco de se abrir um negócio próprio, mas tentam 

mesmo assim pois o fracasso é esperado e o sucesso é comemorado em dobro. Além 

disso, a sociedade oferecem várias ferramentas que auxiliam o empreendedor, como o 

financiamento coletivo do Kickstarter que ajudou a criar startups que hoje tornaram-se 

líderes de mercado.  

 Foi demonstrado também de que além de se tratar de um tema mais recente e 

tecnológico, diferentes áreas se beneficiaram dessa ferramenta. Assim como citados nos 

textos, a educação, alimentação e saúde foram destaques pela importância que tem à 

sociedade e como utilizaram a tecnologia das startups para expandir conhecimento para 

o mundo todo. As grandes empresas também demonstraram que pequenas startups 

podem alcançar tamanho crescimento que dominarão seu setor, adquirindo fatias dos 

concorrentes. E o futuro das tecnologias ainda tende a mudar esse modelo de negócio 

para algo mais conectado, ecológico e sempre preocupado com o cliente primeiro. 

 A intensa migração de serviços off-line para online demonstram o poder que o 

mercado tem para mudar e de que os aplicativos serão o marcado do futuro. Isso já pode 

ser visto pela imensa quantidade de usuários de srmatphones, ferramenta essencial ao 

dia -a dia e disseminada na população mundial  
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Introdução 

A eleição da sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 foi um processo feito 

pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) que formalizou o Brasil em 30 

de outubro de 2007 como sede da Copa do Mundo FIFA de 2014.  A escolha das 

cidades-sede ficou para o fim de 2008.  

A maioria da sociedade brasileira não apoiava essa ideia, prevendo que o 

evento poderia ser utilizado como meio para lavar dinheiro e aumentar a 

corrupção em todo território nacional, fazendo com que muito dinheiro que 

deveria ser direcionado para saúde, segurança, infraestrutura, educação e outros, 

fosse parar na mão dos políticos e ou na construção de estádios que não seria 

aproveitados depois. 

O valor do custo dos estádios ficou em R$ 8,4 bilhões, o que significa um 

aumento de 184%, ou praticamente o triplo, em relação ao primeiro orçamento 

feito para o Mundial pela CBF. 

A muito tempo se comenta sobre corrupção dentro da FIFA e essa discussão 

acabou esquentando a partir dos livros publicados por Andrew Jennings, 

conhecido como inimigo Nº 1 da Fifa, que teve acesso a muita informação 

confidencial e discursos de pessoas de dentro da própria organização, fazendo 

com que os esquemas "flagrados" por ele fossem investigados a fundo pelo FBI 

e autoridades suíças. 

O esquema de corrupção investigado por autoridades norte-americanas e 

suíças na Federação Internacional de Futebol (Fifa) era “uma Copa do Mundo da 

fraude”, na definição de Richard Weber, chefe de investigação criminal da 

receita dos Estados Unidos. Loretta Lynch, procuradora-geral do país, disse que 

os dirigentes presos “corromperam o futebol para enriquecer”. 

Um dos pontos mais tratados e questionados pela sociedade brasileira, foi as 

exigências que a FIFA impôs ao Brasil para realizar seu evento, claramente em 

uma tentativa de aumentar ainda  mais seus lucros, pouco se importando com a 

cultura local. 



 
 

Desse modo, criaram a Lei Geral da Copa, no qual a legislação visa cumprir 

as garantias assumidas pelo governo brasileiro com a Federação Internacional de 

Futebol (Fifa) e valeu também para a Copa das Confederações, que foi realizada 

em 2013. Lei que fez praticamente o Brasil virar as costas a sua própria 

sociedade e garantir com que a FIFA ganhasse a maior quantidade de lucro 

possível, dando ate diversas isenções fiscais a organização. 

Inicialmente será analisado os gastos realizados com as obras de mobilidade 

urbana, no qual 44  que deveriam ser entregues para o Mundial, 20 não ficaram 

prontas. 

Essas obras estão elencadas na versão consolidada da Matriz de 

Responsabilidades, divulgada pelo Ministério do Esporte. O documento 

estabelece quem é responsável pela liberação de recursos e pela execução de 

todas as obras previstas para a Copa. 

Desde o primeiro documento – que continha 82 obras (desde estádios, 

reformas em portos e aeroportos até projetos de mobilidade) – foram feitas 

atualizações, com alguns projetos saindo da Matriz por não terem um 

cronograma possível de ser cumprido até a Copa. 

Fora tudo isso ainda tem os estádios, que foram muito contestados por terem 

recebido muito dinheiro dos cofres públicos, que poderiam ir para educação ou 

saúde, desse modo, abaixo será analisado todos os estádios que foram 

construídos para a Copa, apresentando seu custo, quanto foi pago pelo BNDES, 

a construtora responsável e o mais importante, qual a situação atual deles, será 

que estão dando lucro? 

Um novo livro do jornalista escocês da BBC, já citado no 

começo, Andrew Jennings levantou suspeitas de que o Rio de Janeiro teria 

comprado votos no Comitê Olímpico Internacional (COI) para ser sede 

dos Jogos de 2016. A acusação de que houve propina, faz parte do livro: 

Omerta, que no Brasil se chama Um jogo cada vez mais sujo, e conta detalhes 

dos bastidores da cartolagem internacional. 

 



 
 

Capítulos 

CAPÍTULO I: Copa Do Mundo no Brasil 2014 

 

1.0 – Como fomos escolhidos país sede? 
 

A eleição da sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 foi um processo feito 

pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) que formalizou o Brasil em 30 

de outubro de 2007 como sede da Copa do Mundo FIFA de 2014.  A escolha das 

cidades-sede ficou para o fim de 2008.  

A maioria da sociedade brasileira não apoiava essa ideia, prevendo que o 

evento poderia ser utilizado como meio para lavar dinheiro e aumentar a 

corrupção em todo território nacional, fazendo com que muito dinheiro que 

deveria ser direcionado para saúde, segurança, infraestrutura, educação e outros, 

fosse parar na mão dos políticos e ou na construção de estádios que não seria 

aproveitados depois. 

Os atrasos e cancelamentos de parte dos projetos previstos originalmente 

também foram citados como um dos principais motivos de críticas por parte de 

alguns brasileiros contra o investimento de seu governo no torneio. Uma 

pesquisa de opinião do Datafolha dois meses antes do início do torneio, 

constatou que apenas 48% dos entrevistados no Brasil apoiavam o evento, uma 

queda do índice de aprovação, que era de 79% em 2008. Cerca de 55% dos 

entrevistados disseram que eles acreditavam que o evento traria mais mal do que 

bem para os 

brasileiros.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Fome_de_bola_01.jpg


 
 

Grafite em um muro de São Paulo. Obra do artista Paulo Ito. 

Essa imagem, representa a forte critica da sociedade sobre o evento, 

demonstrando que já sabiam que provavelmente iriam priorizar a classe alta, 

gerando assim essa analogia como se uma bola servisse de alimento para os 

pobres. No qual o governo sempre usou do mesmo discurso para legitimar esse 

grande evento, que era de que o Brasil é o país do futebol e que a Copa iria 

trazer um grande legado.  

Um dos pontos mais criticados foi a liberação de bebidas alcoólicas dentro 

dos estádio imposta pela FIFA. Depois de várias mortes nos estádios de futebol, 

o Brasil aprovou uma lei em 2003 que proíbe a venda de álcool nos estádios. A 

FIFA, no entanto, exigiu que o Brasil permitisse a venda de bebidas alcoólicas 

durante a Copa do Mundo porque a Budweiser, um dos principais patrocinadores 

do evento, era a "Cerveja Oficial da Copa do Mundo da FIFA", um papel que a 

marca tinha desempenhado desde 1986. Em resposta, surgiu a Lei Geral da 

Copa. 

Um estudo realizado por institutos europeus da Suíça e 

da Alemanha constatou que as cidades-sede do Mundial de 2014 aumentaram 

suas dívidas em cerca de 50% e o Estado brasileiro teve de arcar com uma parte 

importante do custo da realização da Copa do Mundo, enquanto a FIFA obteve 

lucros estimados em 7,2 bilhões de dólares e não pagou qualquer tipo de imposto 

ao governo local. O estudo também afirma que a Copa do Mundo FIFA de 2014 

foi afetada por violações aos direitos humanos, como o desalojamento de uma 

estimativa de 250 mil pessoas em todo o país por conta de obras relacionadas 

com o torneio internacional (frequentemente sem receber qualquer indenização) 

e o aumento da repressão da polícia contra manifestantes.  

Um grupo de economistas alemães opinou que é um "luxo econômico" 

um país recentemente industrializado, como o Brasil ou a Rússia, sediar um 

evento esportivo deste porte. Eles sugerem pelo menos duas medidas para tornar 

tais eventos sustentáveis: primeiro, construir menos. E, em segundo lugar, que as 

associações organizadoras participem e financiem as instalações esportivas, visto 

que os grandes estádios geralmente não são mais usados após o fim do evento. 



 
 

 

1.1 – Comparação com outras edições  
 

A comparação entre países é complicada por uma série de razões, como 

explicou para a BBC Brasil, Holger Preuss, Professor de Economia do Esporte 

na Universidade Johannes Gutenberg-University, na Alemanha, que estudou o 

impacto econômico das duas últimas Copas. 

Para começar, nem sempre os governos realizadores dos eventos 

disponibilizam seus gastos. "E mesmo que o façam, a prestação de contas não é 

padronizada, o que dificulta a comparação", diz Preuss. 

Recentemente, a Rússia anunciou que seus gastos para o evento de 2018 

devem ficar em mais de R$ 35 bilhões, por exemplo – e no caso russo, a lista de 

projetos também inclui obras de infraestrutura básica e mobilidade urbana. 

As estimativas sobre número de turistas, geração de empregos e impacto 

do evento sobre o PIB em geral são exageradas. Levantamentos dão conta de 

que em 1994 os EUA aumentaram em 1,4% o PIB; em 1998, na França, o PIB 

cresceu 1,3% a mais; em 2002, a Coréia o elevou em 3,1% enquanto o Japão 

teve decréscimo de 0,3%; e a Alemanha teve 1,7% a mais no PIB em 2006. 

Mas antes do Mundial da Alemanha, falou-se na criação de 100.000 

empregos. Um estudo feito depois do evento contabilizou apenas metade desse 

total. A Coréia do Sul esperava 500.000 turistas a mais em 2002. Só apareceram 

50% deles. Em 1994, os EUA receberam 400.000 turistas; a França, em 1998, 

500.000; o Japão, em 2002, 400.000; e a Alemanha, por conta da sua localização 



 
 

geográfica, bem no centro da Europa, recebeu 2 milhões de turistas.  

http://epocanegocios.globo.com/Essa-E-Nossa/noticia/2013/06/copa-de-

2014-sera-mais-cara-da-historia.html 

O valor do custo dos estádios ficou em R$ 8,4 bilhões, o que significa um 

aumento de 184%, ou praticamente o triplo, em relação ao primeiro orçamento 

feito para o Mundial pela CBF. Pelo documento, o "Itaquerão" ultrapassou o 

preço do Maracanã. Foi a última atualização da matriz de responsabilidades que 

o  governo federal prometia desde o final da Copa. No documento, o total gasto 

no Mundial foi de R$ 27,1 bilhões. Esse montante ficou abaixo do esperado pelo 

governo federal que era R$ 33 bilhões. Mas não é motivo para festejos porque o 

que se perdeu foram projetos de mobilidade urbana nas cidades-sede. 

Desde o início da preparação, os custos aumentaram em relação aos 

estádios, e operações do Mundial. Em 2007, a CBF estimou em US$ 1,1 bilhão o 

total a ser gasto com arenas em seu primeiro documento para a Fifa – não havia 

número de sedes definidas. A primeira matriz de responsabilidades, com 

orçamentos já feitos de estádios, previa R$ 5 bilhões de gastos. Agora, o 

montante final ficou em R$ 8,4 bilhões. 

Em compensação, houve queda no valor total para obras de mobilidade 

urbana porque vários projetos foram retirados: não foram concluídos a tempo da 

competição. No total, foram 34 obras concluídas nesta área. Custos de 

aeroportos, operações de segurança e portos se mantiveram estáveis, com leves 

aumentos ou quedas em relação a 2013. Foram acrescentadas as instalações 

provisórias da Fifa em um total de R$ 580 milhões. 

 
  



 
 

CAPÍTULO II: FIFA x Brasil 

 

2.0 – Corrupção 

A muito tempo se comenta sobre corrupção dentro da FIFA e essa 

discussão acabou esquentando a partir dos livros publicados por Andrew 

Jennings, conhecido como inimigo Nº 1 da Fifa, que teve acesso a muita 

informação confidencial e discursos de pessoas de dentro da própria 

organização, fazendo com que os esquemas "flagrados" por ele fossem 

investigados a fundo pelo FBI e autoridades suíças. 

O esquema de corrupção investigado por autoridades norte-americanas e 

suíças na Federação Internacional de Futebol (Fifa) era “uma Copa do Mundo da 

fraude”, na definição de Richard Weber, chefe de investigação criminal da 

receita dos Estados Unidos. Loretta Lynch, procuradora-geral do país, disse que 

os dirigentes presos “corromperam o futebol para enriquecer”. 

A relação da FIFA com o Brasil se dava por meio da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol), que até então era presidida por José Maria Marin e 

apareceu em dois dos 12 esquemas listados pelas autoridades dos Estados 

Unidos. 

 O primeiro deles envolve os direitos de transmissão da Copa América, 

competição de seleções sul-americanas, para os anos de 2015, 2019 e 2023, além 

da edição especial, chamada Centenário, de 2016, que será realizada nos EUA. 

A Datisa, uma empresa formada pela Traffic, do brasileiro J. Hawilla (Figura 

bastante influente do futebol brasileiro, J. Hawilla se tornou famoso no ano 

2000, quando ajudou a organizar o primeiro Mundial de Clubes da Fifa, vencido 

pelo Corinthians, então parceiro da Traffic, ele foi condenado nessa investigação 

e no acordo em que fez com as autoridades dos EUA, confessou sua culpa e 

concordou em devolver US$ 151 milhões.), e duas companhias sul-americanas, 

compraram os direitos de transmissão dessas quatro edições da Copa América 

por US$ 352,5 milhões e teria aceitado pagar outros US$ 110 milhões em 

propinas para os presidentes das federações sul-americanas: seriam US$ 20 



 
 

milhões pela assinatura do contrato, US$ 20 milhões por cada uma das edições 

de 2015, 2019 e 2023 e mais US$ 30 milhões pela edição especial centenário. 

Desses US$  110 milhões, US$ 40 milhões já teriam sido pagos e Marin teria 

embolsado US$ 6 milhões. 

O segundo esquema envolve a Copa do Brasil, torneio anual de clubes 

brasileiros. Segundo a acusação, a Traffic pagava a Marin e outros dois 

dirigentes da CBF R$ 2 milhões por ano pelos direitos de transmissão da Copa 

do Brasil. De acordo com a denúncia do FBI, em 2014 Marin se encontrou com 

J. Hawilla e foi questionado sobre a necessidade de a propina continuar fluindo 

para seu antecessor na CBF (Ricardo Teixeira). “’Já é tempo de vir na nossa 

direção [a propina]. Certo ou errado?’ O Co-Conspirador #2 [J. Hawilla] 

concordou dizendo  ´Claro, claro, claro. Esse dinheiro tem que ser dado a você. 

Marin concordou: ´É isso. Está certo’”.  

Segundo as autoridades, Ricardo Teixeira e J. Hawilla negociaram o 

contrato com a Nike para a empresa norte-americana se tornar a fornecedora de 

material esportivo da seleção brasileira. Fechado em 1996 e com validade de dez 

anos, o contrato era avaliado em US$ 160 milhões. 

Desse valor, US$ 40 milhões deveriam ser enviados diretamente pela Nike 

à Traffic, mas "só" US$ 30 milhões chegaram à conta da empresa na Suíça, onde 

metade desse valor, afirma J. Hawilla, foi entregue para Teixeira. 



 
 

Segundo a procuradora-geral dos EUA, Loretta E. Lynch, houve corrupção 

na escolha da África do Sul como sede da Copa do Mundo de 2010, e o caso está 

sob investigação. "Em 2004, começou a campanha para a escolha da sede do 

Mundial de 2010, que acabou por ser atribuído à África do Sul, a primeira vez 

que o continente africano acolhia o torneio. Até para este evento histórico, 

dirigentes da Fifa e outros corromperam todo o processo recorrendo a subornos 

para influenciar a escolha do anfitrião” afirmou.  

Ainda, de acordo com Loretta E. Lynch, não foram encontradas "condutas 

impróprias" a respeito do mundial organizado pelo Brasil, mas o torneio está sob 

investigação. 

  
  



 
 

2.1 - Divergências sobre as Leis Brasileiras 

  

Um dos pontos mais tratados e questionados pela sociedade brasileira, foi 

as exigências que a FIFA impôs ao Brasil para realizar seu evento, claramente 

em uma tentativa de aumentar ainda  mais seus lucros, pouco se importando com 

a cultura local. 

Desse modo, criaram a Lei Geral da Copa, no qual a legislação visa 

cumprir as garantias assumidas pelo governo brasileiro com a Federação 

Internacional de Futebol (Fifa) e valeu também para a Copa das Confederações, 

que foi realizada em 2013. Lei que fez praticamente o Brasil virar as costas a sua 

própria sociedade e garantir com que a FIFA ganhasse a maior quantidade de 

lucro possível, dando ate diversas isenções fiscais a organização. 

A exigência que deixou todos irritados foi a liberação de bebida alcoólica 

dentro dos estádios, o texto não liberou nem proibiu expressamente a venda de 

bebidas alcoólicas em estádios durante o Mundial. Um artigo somente retira, 

para os períodos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, a proibição 

prevista no Estatuto do Torcedor.  

Os Valores dos ingressos, foram divididos em quatro categorias. Os 

valores não constavam na Lei Geral, mas fazem parte de um acordo entre 

Congresso, governo e Fifa. 

A presidente abriu caminho para permitir a meia-entrada para estudantes 

nos jogos da Copa em todas as categorias de ingresso ao vetar artigo segundo o 

qual regras estaduais e municipais sobre descontos não se aplicam ao evento. Ao 

justificar o veto, a presidente argumenta que "lei federal que suspenda 

gratuidades e descontos previstos em normas de estados e municípios pode 

representar violação ao pacto federativo". Coisa que obviamente a FIFA não 

queria. 

A lei estabeleceu também que a Fifa deverá sortear os ingressos populares 

- do grupo 4 - "prioritariamente" entre estudantes, idosos e beneficiários de 



 
 

programas de transferência de renda, que terão 50% de desconto no preço. As 

regras específicas sobre os sorteios não constam da Lei Geral. O texto diz apenas 

que serão acompanhados por "órgão federal competente". 

O texto prevê que o período de férias escolares em 2014 seja modificado 

para que não haja aulas durante a Copa do Mundo. As datas, porém, não foram 

definidas pois caberia a cada secretaria de educação definir 

A União pode decretar feriados nacionais durante os jogos da seleção. A 

lei prevê que estados e municípios também poderão declarar feriados nos dias de 

jogos em seus territórios. 

A lei prevê que a União assuma a responsabilidade civil de danos 

resultantes em razão de incidente ou acidente de segurança relacionados ao 

evento. A União será responsável por disponibilizar para a Fifa segurança, 

serviços  

O texto flexibiliza a emissão e concessão de vistos a estrangeiros. Ele 

propõe a criação de vistos especiais gratuitos para permanência de turistas e 

pessoas que irão trabalhar durante o evento. Esse tipo de permissão, conforme o 

texto, valeria por até 90 dias para turistas e até 31 de dezembro de 2014 para 

demais estrangeiros. 

Se tudo isso já não era o suficiente, ainda era previsto Proteção da FIFA 
nos seguintes aspectos: 

Marca: A lei prevê mecanismos de proteção da marca da Fifa e dos 

símbolos da Copa para evitar o registro de marcas semelhantes. Empresas não 

patrocinadoras que fizerem publicidade vinculada à Copa, exibição de partidas, 

venda de ingressos, entre outros, terão que indenizar a Fifa em valores relativos 

aos danos sofridos pela entidade. 

Restrição comercial: A Fifa poderá definir áreas de restrição comercial em 

até 2 quilômetros em volta dos estádios, sem prejudicar os estabelecimentos em 

funcionamento desde que eles não tenham associação com os jogos. Isso 

significa que o comércio não poderá fazer publicidade de concorrentes de 



 
 

patrocinadores no entorno dos estádio, mas poderá vender os produtos 

normalmente. 

Crimes: O texto da lei prevê tipos de crimes até 31 de dezembro de 2014 

pela reprodução ou falsificação de símbolos da Fifa e divulgação de produtos 

relacionados à Copa. A pena é de detenção de três meses a um ano mais multa e 

só valerá mediante representação da Fifa. 

 

  



 
 

CAPÍTULO III: Herança pós Copa 

 

3.0 – Ocorreu retorno do dinheiro investido? Os estádios estão sendo 
utilizados hoje em dia? 

Inicialmente será analisado os gastos realizados com as obras de 

mobilidade urbana, no qual 44  que deveriam ser entregues para o Mundial, 20 

não ficaram prontas. 

Essas obras estão elencadas na versão consolidada da Matriz de 

Responsabilidades, divulgada pelo Ministério do Esporte. O documento 

estabelece quem é responsável pela liberação de recursos e pela execução de 

todas as obras previstas para a Copa. 

Desde o primeiro documento – que continha 82 obras (desde estádios, 

reformas em portos e aeroportos até projetos de mobilidade) – foram feitas 

atualizações, com alguns projetos saindo da Matriz por não terem um 

cronograma possível de ser cumprido até a Copa. 

Por conta disso, restaram somente 44 obras de mobilidade na última versão 

apresentada, e mesmo assim os casos assustam, como por exemplo os de Cuiabá, 

Fortaleza e Recife. As duas primeiras capitais não concluíram, até hoje, nenhum 

dos projetos de mobilidade prometidos para o Mundial – eram três em Cuiabá e 

seis em Fortaleza. 

Apesar de muitas obras ainda não terem sido entregues, o Ministério do 

Esporte disse, por meio de nota, que "a Copa do Mundo acelerou projetos de 

infraestrutura nas cinco regiões do país" e que "há melhorias visíveis nas cidades 

a partir dos investimentos do plano de legado". 

 

 

 



 
 

Confira abaixo os principais casos de obras previstas que ainda não 

ficaram prontas: 

 
Cidades-sede Obras previstas Obras entregues 

Belo Horizonte 7 7 

Brasília 1 1 

Cuiabá 3 0 

Curitiba* 10 2 

Fortaleza 6 0 

Natal 2 0 

Porto Alegre 2 2 

Recife 7 3 

Rio de Janeiro 3 3 

Salvador 2 1 

São Paulo 1 1 

*Na Matriz, Curitiba aparece com 10 obras de mobilidade, mas 3 delas 

foram subdivididas, apesar de serem a mesma obra. São casos em que houve 



 
 

divisão de responsabilidades entre governo estadual e municipal. Nenhum dos 

três está entregue 100%. 

Cuiabá: Do prometido para a Copa em Cuiabá, somente o estádio Arena 

Pantanal que foi entregue antes do torneio. Restaram três obras de mobilidade na 

Matriz: obras viárias de acesso à arena, o corredor Mário Andreazza, e o VLT, 

que serviria para ligar Cuiabá a Várzea Grande – todas de responsabilidade do 

governo estadual. 

Nenhuma delas ficou totalmente pronta, mas a lentidão do VLT chamou a 

atenção das autoridades, que decidiram contratar uma auditoria para investigar 

irregularidades na obra de R$ 1,06 bilhão, a construção mais cara da história do 

Mato Grosso e por isso são alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI) na Assembleia Legislativa para investigar irregularidades nas construção 

do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que ainda está no início e já consumiu 

mais R$ 1 bilhão do seu orçamento, que era, inicialmente, de R$ 1,4 bilhão. 

Somente a auditoria custou aos cofres públicos mais R$ 65 milhões e 

identificou quatro crimes: prevaricação, improbidade administrativa, possibilitar 

vantagem ao particular durante a execução de contrato e descumprimento dos 

deveres funcionais dos servidores públicos. Além disso, há uma suspeita de 

superfaturamento de R$ 100 milhões na compra de vagões do VLT. 

A previsão de entrega dada pelo Consórcio responsável pelo VLT agora é 

para 2018 – mas ela já é contestada pela atual gestão do governo estadual. 

Fortaleza: tinha a promessa de ser uma nova cidade após a Copa do 

Mundo, com projetos municipais e estaduais prevendo a entrega de BRTs, 

estações de metrô e até um VLT. Mas nenhuma das obras ficou pronta até agora. 

O caso mais complexo é o do VLT, que chegou a passar por quatro 

licitações e atualmente está 50% pronto. O custo dele, que terá 12,7 km e ligará 

22 bairros, chega perto de R$ 175 milhões, segundo o governo estadual, 

responsável pela obra. 

A administração alega que, por motivo de atraso, teve de romper o 

contrato com a empresa que venceu a concorrência e depois realizar mais três 



 
 

licitações que ocorreram sem sucesso por questões técnicas ou falta de 

interessados. Agora, o projeto foi dividido em três pacotes que ainda estão em 

processo de licitação. 

Recife: tinha sete projetos de mobilidade urbana, dos quais três foram 

entregues. Os outros ainda estão em construção, entre eles, os Corredores Norte-

Sul e Leste-Oeste de BRTs, o Corredor Via Mangue e o Corredor Caxangá. 

Fora essas obras da Matriz, há outro projeto grande que não saiu do papel: 

a chamada Cidade da Copa, em São Lourenço da Mata, a quase 20 km da capital 

pernambucana. 

Projeto da 'Cidade da Copa' fechado em parceria entre governo estadual e 

Odebrecht: só o estádio saiu do papel 

Lá foi construída a Arena Pernambuco, mas o projeto de PPP (parceria 

público-privada) da Odebrecht com o estádio incluía o desenvolvimento urbano 

do entorno, com a construção de shopping, hotel, hospital, condomínios 

residenciais e até a transferência de um campus da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) para a região. 



 
 

Até o momento, no entanto, só a arena foi construída, e todo o resto está 

sendo analisado em um estudo de viabilidade encomendado pelo governo 

estadual à Fundação Getúlio Vargas (FGV). O estudo, que começou a ser feito 

agora, custou R$ 1,3 milhão aos cofres públicos e levará de quatro a seis meses 

para ser concluído. 

Curitiba: Eram sete projetos no total, dos quais apenas a expansão do 

BRT e a reforma da Rodoferroviária foram entregues, ambas de 

responsabilidade da prefeitura. Os outros, divididos entre governos municipal e 

estadual, estão em andamento, alguns estão 70% concluídos, com prazos de 

entrega entre o fim desse ano e o início do próximo. Segundo o governo 

estadual, os principais motivos dos atrasos foram "adequações de projetos; 

trâmites burocráticos pendentes; problemas no pagamento e problemas 

climáticos". 

São Paulo: cumpriu o que havia prometido, mas só deixou um projeto de 

mobilidade na Matriz – as obras viárias em Itaquera, de responsabilidade da 

prefeitura. O monotrilho (de responsabilidade do governo estadual) que ligaria o 

aeroporto de Congonhas à estação Morumbi de trem acabou virando um dos 

projetos de alto perfil a serem retirados do documento por conta de atrasos na 

obra. 

Rio de Janeiro: sede da próxima Olimpíada, deixou suas principais obras 

de mobilidade para serem feitas até os Jogos. Para a Copa, foram feitas algumas 

reformas na região do Maracanã, além do BRT Transcarioca, que liga o 

aeroporto Galeão à Barra da Tijuca. Quando perguntado se havia chance de as 

obras de infraestrutura prometidas para a Olimpíada ficarem para depois, o 

prefeito Eduardo Paes foi taxativo: "Chance zero. Tudo será entregue antes do 

prazo." 

Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo, o número de 

brasileiros que foram afetados pelas obras prometidas e não concluídas chega a 

2,5 milhões.  

Fora tudo isso ainda tem os estádios, que foram muito contestados por 

terem recebido muito dinheiro dos cofres públicos, que poderiam ir para 



 
 

educação ou saúde, desse modo, abaixo será analisado todos os estádios que 

foram construídos para a Copa, apresentando seu custo, quanto foi pago pelo 

BNDES, a construtora responsável e o mais importante, qual a situação atual 

deles, será que estão dando lucro? 

O Mineirão (MG), manteve sua relação distinta com os dois principais 

clubes de Belo Horizonte desde a Copa: enquanto o Cruzeiro tem contrato com a 

concessionária Minas Arena para mandar seus jogos no local, o Atlético-

MG prefere jogar no Independência e 

fazer partidas esporádicas na arena da 

Copa. "Não vale a pena jogar no 

Mineirão a não ser que tenhamos um 

público de mais de 40 mil torcedores", 

afirmou o presidente Daniel 

Nepomuceno, cujo clube prefere jogar 

no Independência, estádio menor de 

Belo Horizonte. 

 

 

O Maracanã (RJ), Casa de Flamengo e 

Fluminense e também do Botafogo durante os 

quase dois anos em que o Engenhão ficou 

interditado, o Maracanã é um dos estádios que 

mais recebe jogos no Brasil. Porém por conta 

de seu alto custo, acaba gerando prejuízo. 

 

 

 

A Arena Corinthians (SP), Desde o fim da 

Copa do Mundo, o estádio seguiu sua vida como 



 
 

casa do Corinthians com algumas mudanças – a principal delas, a retirada dos 

assentos provisórios que haviam sido instalados para o Mundial, reduzindo a 

capacidade de 68mil para 48 mil pessoas. O clube também tem encontrado sérias 

dificuldades para arcar com o pagamento do estádio, que é parcialmente 

responsável pela crise financeira que atualmente atinge o Corinthians. 

O Mané Garrincha (DF), O estádio mais caro da Copa do Mundo 

definitivamente vai viver com a fama de "elefante branco". Um local com 

capacidade para 72 mil torcedores em uma cidade sem tradição no futebol e que 

não possui clubes sequer na Série C do Brasileiro. Nos poucos jogos de times 

locais, a média de público, como se podia esperar, é pífia. Hoje, a arena é 

costumeiramente utilizada como sede de secretarias do governo ou 

estacionamento de ônibus da frota da capital federal.  

esporte.uol.com.br 

 

A Arena da Amazônia 

(AM), de pouco serviu para o 

engrandecimento do futebol 

local. Construída com dinheiro 

público ao custo de mais de R$ 

750 milhões, segundo a 

assessoria da Fundação Vila 



 
 

Olímpica (FVO)  administradora dos estádios de Manaus , o Governo do Estado 

gasta atualmente aproximadamente R$ 780 mil por mês com a manutenção dos 

três estádios novos  de Manaus, incluindo  a Arena. Se no futebol o local não se 

manteve frequentemente ativo, pelo menos compensou com eventos musicais: 

bandas como Malta, Jota Quest e NX Zero já se apresentaram, e outros artistas 

como Pitty e Ivete Sangalo também devem tocar na Arena. 

A Arena da Baixada (PR), é a casa do Atlético-PR, e vem sofrendo com 

problemas principalmente no gramado, que é alvo de reclamações de quase todo 

time que joga no local. Para tentar solucionar parte da questão, foi inaugurado 

em abril um teto totalmente retrátil, algo até então inédito em estádios de futebol 

da América Latina. Mas esse teto também causou muita polêmica, com 

adiamentos de data e mudanças de orçamento. 

Já em relação a eventos, a Arena perdeu 

alguns importantes no ano passado, como 

UFC, Shooto e um show do Foo Fighters. O 

local se mantém em funcionamento constante 

no futebol, graças às partidas do Atlético, mas 

já admitiu que o retorno financeiro com a 

reforma para a Copa não foi o esperado. 

 

A Arena das Dunas (RN), o local vem 

conseguindo se manter em atividade e ser sustentável 

– fechou 2014 com um lucro de R$ 20 milhões, 

segundo relatório da administradora do estádio. Para 

isso, recebeu muitos shows e feiras, além de partidas 

do Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, Copa do 

Nordeste e Série B. O América-RN é o principal 

usuário do estádio, e deve continuar 

mandando suas partidas pela Série C de 

2015 na Arena das Dunas.  



 
 

Arena Pantanal (MT), o estádio de Cuiabá para a Copa do Mundo passou 

por altos e baixos no decorrer do último ano. Com problemas estruturais que 

passavam por risco de desabamento, falta de limpeza e iluminação precária, o 

local chegou a ser interditado. Apesar de uma média bem baixa de público, já 

foram mais de 30 jogos neste ano, graças à iniciativa de fazer rodadas duplas do 

Campeonato Mato-Grossense no local.  

A Arena Pernambuco (PE), jogos não 

faltaram para o estádio localizado em São 

Lourenço da Mata após a Copa: 

o Náutico abandonou os Aflitos para mandar 

suas partidas na Arena Pernambuco, enquanto 

o Santa Cruz disputou algumas rodadas da 

Série B do ano passado no local por conta de 

uma reforma no Arruda. O Sport também fez 

partidas no local. Ainda assim, a presença do 

trio de clubes do Recife não tem sido 

suficiente par a evitar que o estádio tenha prejuízo – a localização ainda é de 

difícil acesso via transporte público. Eventos e shows também não têm 

conseguido conter o rombo, pois o estádio não recebeu um número significativo 

de torcedores, apesar de ser projetado 

também para ocasiões deste porte. 

O Beira-Rio (RS), Talvez um dos 

estádios menos "polêmicos" da Copa de 

2014, o Beira-Rio sofreu algumas alterações 

estruturais, mas praticamente manteve a 

rotina de antes da reforma: segue a casa 

do Internacional. 

 

O Castelão (CE), Primeiro estádio a ficar 

pronto para a Copa do Mundo, o novo Castelão 

apresentou poucos problemas de cronograma e 



 
 

orçamento se for comparado às outras arenas. Porém, tem enfrentado uma 

concorrência em Fortaleza que está "roubando" muitos jogos: o Estádio 

Presidente Vargas é mais acanhado, mas cobra menos de aluguel e é mais 

vantajoso para os clubes, especialmente em partidas sem grande apelo para a 

torcida. 

 

A Fonte Nova (BA), Com 

naming rights ligados ao Grupo 

Petrópolis, que colocou a marca 

Itaipava no nome do estádio, a arena 

tenta lucrar com eventos como 

casamentos, exposições e shows, 

alguns dos artistas que passaram pelo 

local são Ivete Sangalo, Roberto 

Carlos e Elton John. 



 
 

Folha de S. Paulo  

Um levantamento do jornal “Folha de S. Paulo” aponta que oito das 12 

arenas presentes no evento estão deficitárias, acumulando prejuízo, em 2014, 

superior a R$ 126 milhões. São apenas quatro as que estão equilibradas: a Arena 

do Corinthians, em São Paulo, Mineirão, em Belo Horizonte, Beira-Rio, em 

Porto Alegre, e Arena das Dunas, em Natal. O estádio do Timão, porém, ainda 

precisa ser pago pelo clube após a sua construção do zero. A “Folha” aponta que 



 
 

foram R$ 11 milhões de lucro em 2014, muito em função das boas bilheterias. A 

casa corintiana, no entanto, deve custar cerca de R$ 5 milhões por mês, em 

quitação de empréstimos prevista para ser feita em até 12 anos. O jornal mostra 

que o Maracanã tem o pior número, com R$ 77,2 milhões de prejuízo em 2014. 

Em 2013, quando sediou a Copa das Confederações, o rombo foi de R$ 48,3 

milhões. Somente no Estadual deste ano, o prejuízo foi de R$ 6 milhões. 

 

3.1 – Como a Copa afetou a sociedade brasileira 
 

Um ano depois da estreia da Copa das Copas, em 12 de junho, o Brasil 

colhe os frutos do evento esportivo que encantou o mundo. O legado para o País 

foi percebido pelos brasileiros logo após o término do campeonato. Segundo a 

pesquisa Nielsen Sports, divulgada pelo Ministério dos Esportes em outubro de 

2014, 76,4% dos entrevistados consideraram que o evento deixou algum tipo de 

legado: humano, esportivo, urbano, econômico e ambiental.  A Copa do Mundo 

2014 trouxe mais de um milhão de estrangeiros de 202 países e possibilitou a 

circulação de três milhões de turistas brasileiros entre os meses de junho e julho. 

Aeroportos bem estruturados permitiram a movimentação de 17,8 milhões 

de torcedores nos 21 principais terminais do país, com índice de atrasos abaixo 

da média mundial. Os portos nacionais também receberam 6.250 passageiros, 

um número recorde de turistas para a época do ano. 

Essa eficiência foi comprovada pelos próprios visitantes. Segundo a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), entre os turistas 

estrangeiros que vieram ao País, 83% afirmaram que o Brasil atendeu 

plenamente ou superou as expectativas. Mais: 95% disseram que pretendem 

retornar. 



 
 

3.2 – Olimpíadas Rio 2016, será mais do mesmo?  
 

Um novo livro do jornalista escocês da BBC, já citado no 

começo, Andrew Jennings levantou suspeitas de que o Rio de Janeiro teria 

comprado votos no Comitê Olímpico Internacional (COI) para ser sede 

dos Jogos de 2016. A sugestão de que houve propina, faz parte do livro: 

Omerta, que no Brasil se chama Um jogo cada vez mais sujo, contando detalhes 

dos bastidores da cartolagem internacional. 

A base da acusação é a constatação de que um dia antes da votação em 

2009 para saber que cidade ficaria com a sede dos Jogos, o polêmico Jean Marie 

Weber foi visto na festa de gala do COI, em Copenhague. 

Weber havia sido apontado pela Justiça suíça por ser a pessoa que fazia 

pagamentos de propinas a cartolas de todo o mundo e fechava acordos secretos 

em sintonia com João Havelange, nos anos em que o brasileiro havia sido 

presidente da Fifa. Weber também foi o homem que o então chefe da Adidas nos 

anos 70, Horst Dassler, estabeleceu para intermediar os negócios e até ajudar a 

eleger Havelange em 1974 como presidente da Fifa. 

Em 2009 no evento do COI, tanto Weber quanto Havelange estavam uma 

vez mais no mesmo local. "João convenceria um número suficiente de membros 

do COI e Jean Marie Weber distribuiria o dinheiro", indica o autor. Jennings, 

porém, não traz provas de que o dinheiro teria sido pago e nem quem teria 

recebido. "Havelange sabia o preço de todos os membros do COI", aponta o 

livro, citando o fato de que ele esteve envolvido no esporte por 46 anos e que 

havia "atuado por décadas" ao lado de Weber. 

Segundo o livro, Weber, mesmo apontado pela Justiça suíça como tendo 

feito parte do esquema de corrupção dentro da Fifa, ganhou uma credencial do 

COI com direito a permanecer dentro do Hotel Marriott, onde estavam os 

membros do Comitê Executivo do COI que votariam para escolher a sede de 

2016. Já os jornalistas ficaram de fora do hotel. 

"Ele (Weber) conhecia a todos, especialmente os membros mais antigos 

dos dias em que fazer parte da entidade era uma entrada a propinas de cidades 



 
 

candidatas", escreveu. "Isso nunca acabou. A única mudança é que os negócios 

eram feitos de forma mais discreta". 

O custo das obras para a Olimpíada de 2016, no Rio, vai chegar a mais 

de  37,6 bilhões de reais, 30% a mais do estipulado inicialmente, segundo a 

estimativa de custo global do evento, divulgada nesta quarta-feira, em evento no 

Forte de Copacabana, zona sul do Rio. 

Este valor é o somatório dos orçamentos do Comitê Organizador, da 

construção de arenas e do chamado "legado dos Jogos", obras de infraestrutura 

como a ampliação das linhas de metrô e os corredores expressos de ônibus 

(BRT). 

Porém, a operação Lava Jato da Polícia Federal colocou na cadeia 

presidentes e diretores de algumas das maiores construtoras do país, todos 

suspeitos de integrarem um esquema de corrupção na Petrobras. Mais do que 

isso: acendeu um sinal de alerta para a organização da Olimpíada de 2016. Isso 

porque empresas investigadas são responsáveis pela execução de 73% do 

investimento em obras para o evento. 

Além da prisão de altos executivos, as investigações podem levar a 

perdas de contratos, bloqueio de contas, sufocamento financeiro e até a falência 

das investigadas, como aconteceu com empreiteiras envolvidas em ilicitudes que 

tocavam obras da Copa do Mundo de 2014, como por exemplo, em março de 

2013, a empreiteira Santa Bárbara, uma das líderes do consórcio que construía a 

Arena Pantanal, em Cuiabá, sofreu uma série de bloqueios judiciais em suas 

contas, consequência de operações irregulares e dívidas em aberto.  Isso levou a 

empresa à beira da falência, fez com que seus executivos, então, resolvessem 

abandonar o consórcio que construía a arena cuiabana, deixando assim a tarefa 

para ser cumprida exclusivamente pela Mendes Júnior, uma das investigadas na 

Lava Jato.  O estádio acabou sendo entregue a tempo para a Copa, mas 

incompleto, com dois anos de atraso e R$ 200 milhões mais caro do que o 

previsto inicialmente.  

Dos R$ 37,6 bilhões previstos no orçamento oficial dos Jogos Olímpicos 

de 2016, R$ 27,4 bilhões foram destinados a obras tocadas por Odebrecht, OAS, 



 
 

Mendes Junior, Queiroz Galvão e uma subsidiária das Camargo Correa, a CCR. 

Todas essas empresas são suspeitas de formarem cartel, pagar propina e 

superfaturarem contratos públicos, feitos pela Petrobras. 

Por causa disso, elas entraram na mira da polícia, da Justiça e de órgãos 

de fiscalização. E toda a atenção sobre a atuação dessas companhias pode 

comprometer a entrega de obras de alguns dos maiores projetos para Jogos 

Olímpicos. Desde a construção do Parque Olímpico e do Parque de Deodoro, 

passando pela Vila dos Atletas, pela expansão do metrô, até a reurbanização da 

região portuária do Rio. 

 

  



 
 

Considerações Finais 

 

Analisando todo esse levantamento bibliográfico, percebe-se que podem ocorrer 

algumas distinções sobre algumas informações como a de valores, taxa de 

retorno, data de entrega, previsão e muito outros, e isso é um fato muito 

relevante já que demonstra a total falta de transparência do governo para lançar 

os balanços com dados totalmente corretos e ou até mesmo a falta do lançamento 

do mesmo. 

Como grande parte do assunto Copa Do Mundo e Olimpíadas acaba girando 

entorno da FIFA, acabamos sempre esbarrando na questão da corrupção. Mesmo 

que esta organização sempre desminta os esquemas, as questões levantadas por 

Andrew Jennings parecem ser bastante convincentes a partir do momento que 

ele entrega junto a suas acusações grande detalhamento dos fatos.  

Portanto, a partir das operações das autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, 

que já prenderam sete dirigentes da Fifa, incluindo o ex-presidente da 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin, o mundo começa a 

descobrir com quem estão negociando a realização de eventos como a Copa do 

Mundo e Olimpíadas. 

Revela-se que a Copa do mundo no Brasil não obteve o famoso "legado", tanto 

dito antes do evento, e que tão somente o site do próprio governo brasileiro disse 

que a copa trouxe consequências positivas, e não obstante ainda fez um texto 

com o título: "Copa das Copas deixa legado histórico para o País". Assim 

percebemos que nossos políticos têm muito a evoluir, pois a quantidade do nosso 

dinheiro que foi investido em estádios que viraram verdadeiros elefantes brancos 

e ate estacionamento de ônibus, e em obras que não foram concluídas até hoje 

(Com base em analise da Folha de São Paulo), não parece ser uma consequência 

positiva da  Copa. 

Dessa maneira conclui-se que com certeza a Olimpíada será mais do mesmo, já 

que nossos políticos não se cansam de mentir e omitir as verdades para as 

pessoas que os colocaram no poder.  
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho de pesquisa tem como principal objetivo contar as trajetórias de 

conquista de alguns grupos sociais que sofreram imensamente com preconceito, 

violência e descriminação. Além de tentar solucionar a seguinte problemática: Como o 

preconceito surge? Será que o preconceito está mais ligado com a forma de criação do 

indivíduo do que com o pensar desde próprio? 

Com alvo de foco, esta pesquisa mergulhará em três características que são e 

foram mira de diferenciação de sujeitos sociais. Estes são: os chamados “politicamente 

correto” de afrodescendentes, os GLBT e as mulheres.  

Além de livros e pesquisas online, este artigo se baseará em um estudo realizado 

pela Universidade de Harvard, o qual procurou desenvolver uma espécie de teste que 

analisa suas preferencias em diversas áreas, por exemplo, preferir brancos a negros, 

homens a mulheres, heterossexuais a homossexuais. O objetivo desta pesquisa de 

Harvard é mostrar a sociedade que ainda há muita diferenciação e distanciação entre 

negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, homens e mulheres e muitos outros 

campos. 
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CAPÍTULO I – HISTÓRICO 

1.1 COR 

Durante toda a história da humanidade as relações entre os indivíduos da 

sociedade foram e são, até os dias de hoje, estabelecidas através de poder. É 

extremamente interessante analisar como essas relações são tecidas. E porque um 

indivíduo exerce mais poder que outro, isso sem considerar hierarquias 

empresariais/governamentais, laços familiares e entre outros aspectos.   

Voltemos alguns séculos atrás, mais ou menos em 1500, quando o Brasil fora 

descoberto. Não é nenhum segredo o que ocorreu com os índios nativos. Foram 

catequizados e escravizados, 

assim como o império Maia, Inca, 

Asteca e os povos africanos.  A 

escravidão é o exemplo mais 

claro que se tem de poder sobre 

as relações. Esta impregnou 

elementos que se fincaram na 

sociedade e estão presentes até 

nos dias de hoje.  

É claro que a sociedade evoluiu muito nesse sentido e aparentemente está bem 

mais adepta a colocar negros, pardos, “amarelos” e brancos em um mesmo patamar. 

Mas mesmo assim ainda existem muitos rastros, que foram convertidos no preconceito, 

o verdadeiro assunto do capítulo,  

Existem diversos elementos que são associados a raça negra por algumas pessoas 

de forma equivocada e preconceituosa, como por exemplo: pobres, fedorentos, capazes 

de realizar apenas o trabalho braçal e ruins, mal-encarados. Por que será que certas 

pessoas os associam a estes aspectos erroneamente? 

Após uma certa analise, foi possível encontrar algumas hipóteses: 

São associados a pobres pois quando escravizados e catequisados, foram tratados 

como mercadorias, eram vendidos e revendidos como objetos. Não recebiam por seu 

trabalho, apenas condições extremamente precárias que porcamente satisfaziam suas 

necessidades básicas. Fedorentos, os escravos eram transportados através de navios 
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negreiros, sem condições básicas de higiene, passavam dias e dias na parte debaixo do 

navio (parte mais quente) sem possibilidade de banharem-se, portanto, naturalmente 

suavam.  

Capazes de realizar apenas o trabalho braçal: naquela época, os negros não tinham 

a oportunidade de instruir-se como os brancos.  

A imagem acima apresenta um grupo de negros escravos que estavam sendo 

transportados por navios negreiros, mostrando assim, a qualidade dessas viagens... 

Apesar dos negros terem conseguido ganhar muito espaço nos dias de hoje, ainda 

há muito o que se melhorar.  

 Nos Estados Unidos da América, a questão do preconceito foi ainda mais forte, 

haviam pontos de ônibus para negros e pontos de ônibus para brancos, bebedouros, 

bairros, escolas para negros e para brancos. Havia uma total divisão entre ambas as 

cores. Hoje em dia o cenário está incrivelmente diferente a integração entre ambas está 

incomparável, inclusive, o presidente atual dos EUA é negros, eleito em 2009.  

 No Brasil, uma recente conquista da raça negra foram as cotas universitárias. 

Estas cotas se baseiam em uma porcentagem de vagas para o ingresso nas universidades 

que são exclusivas para os negros. Mesmo sendo uma grande conquista este é um 

assunto muito polêmico entre os próprios negros. Alguns acreditam que as cotas são 

justas, uma vez que por muitos e muitos anos, os negros não obtiveram as mesmas 

condições que os brancos, mas por outro lado, existe uma parcela de indivíduos que 

acredita que as cotas os diferenciam dos brancos, como se estes não fossem capazes de 

entrar em uma universidade com a mesma facilidade que um branco.  

Durante os anos 1960, Malcolm X e Luther King (personalidades que irão ser 

tratadas durante o trabalho) criam um excelente discurso proclamando o fim da 

discriminação institucional. 

Com a marcha sobre Washington e a consentimento do Prêmio Nobel da Paz a 

Luther King na década de 64 atraíram atenção mundial para a causa afroamericana. 

A Lei de Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos ao Voto de 1965, promovidas pelo 

então presidente Lyndon B. Johnson, do Partido Democrata, compilaram as conquistas 

dos negros. Elas afirmaram o fim da segregação racial em espaços públicos, ainda que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_sobre_Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Direitos_Civis_de_1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_dos_Direitos_ao_Voto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democrata_(EUA)
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sejam propriedade privada, e o voto universal, independentemente de nível educacional 

ou condição social. 

 Este sujeito social é o que vem sofrendo preconceito por mais tempo dentre os 

escolhidos para a realização deste trabalho de pesquisa. Os sujeitos estão em ordem 

cronológica. 

CAPÍTULO I – HISTÓRICO 

1.2 GENÊRO 

A mulher é outro sujeito social que será discutido nesta pesquisa. Esta, ainda 

hoje, é alvo de preconceitos e de tratamentos insustentáveis na sociedade.  

Desde os primórdios a mulher sempre foi vista como um indivíduo inferior, cujo 

o principal objetivo de vida era a reprodução e cuidar de seu homem, provendo-lhe de 

tudo o que necessitava. Nos séculos passados, sua vida era já estruturada pela sociedade, 

não havia poder de escolha. Moças deveriam sair a busca de um marido logo cedo, para 

prover herdeiros, com estas imposições martelando as comunidades, a mulher que não 

arranjasse um marido estava perdida, a mulher dependia completa e exclusivamente do 

homem, uma vez que, não eram concedidos diversos direitos a ela, como o de prover 

uma própria vida financeira. Mas por que será que a mulher era contida desta forma? 

Elas não eram vistas como um indivíduo pensante, como um indivíduo capaz e forte, e 

isso está presente até hoje na sociedade, desde as mais tradicionais, como nos países 

orientais, quanto nas américas e Europa.  

 A mulher era rebaixada perante o homem, acreditava-se que a mesma não era 

capaz de efetuar as mesmas coisas que os homens, tanto tarefas que exigissem o físico 

como o intelectual. Vista e determinada como um indivíduo frágil, diversos direitos não 

foram concedidos a estas. 

Mulheres não podiam votar, não podiam estudar, não podiam ambicionar por 

trabalhar em outro lugar ou profissão que não fosse cuidar da própria casa, e em cuidar, 

está-se referindo a limpar, cozinhar e entre outras tarefas domesticas. 

A imagem da mulher dona de casa e que deveria servir o seu homem fora 

reforçada e repassada por muitos e muitos anos, a mídia foi um grande instrumento de 

alienação, instruindo e demonstrando que lugar de mulher era na cozinha, a década de 
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50 apelou muito em propagandas hoje consideras machistas, na época muitas e muitas e 

muitas pessoas as enxergavam 

como naturais.  

A imagem abaixo se refere a 

um anúncio publicitário dos anos 

50. Pode-se perceber, no cabeçalho 

da propaganda a seguinte frase: 

“Show her. It’s a man’s world ”, 

em português "Mostre para ela que 

o mundo é dos homens" e a 

imagem claramente mostra um 

homem deitado na cama, todo 

arrumado, com sua esposa 

ajoelhada ao seu lado, literalmente 

submissa ao marido, o servindo, no 

caso, café da manhã. Esta 

propaganda, da Van Heusen, está 

efetuando um anuncio de gravatas.   

Acredita-se que se uma 

propaganda explicitamente machista como 

essa fosse veiculada hoje em dia, geraria 

extrema polemica, mas o curioso é que em 

meio a tanta evolução ainda se realizam muitas propagandas machistas, porem um 

pouco mais levemente mascaradas. 

Conforme os anos foram se passando, mulheres corajosas começaram a lutar por 

seus direitos, em diversas áreas, dando espaço assim ao feminismo (um movimento que 

luta pelos interesses da mulher). Hoje, muito já fora estabelecido, mas ainda há bastante 

para se propor. É incrível imaginar que ainda hoje, no século vinte e um ainda existem 

pessoas que reforcem atitudes e posturas arcaicas, inferiorizando a mulher perante o 

sexo masculino. É ainda mais inacreditável pensar que existem mulheres que possuem 

posicionamentos machistas fincados nelas e não importa o quanto tente as expor ao 

século XXI, esta tem medo de descobrir este novo mundo conquistado para elas. Isso é 

Anúncio publicitário da década de 50 da 
empresa Van Heusen  
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muito mais comum com mulheres mais velhas de famílias conservadoras, que ainda 

acreditam que o futura de suas próximas gerações será de administradora do lar.  

Mesmo com todas estas conquistas no papel, na lei, as 

mulheres ainda sofrem com o preconceito, com posturas e 

pensamentos machistas a todo momento. Com sua forma de 

vestir, com propagandas defendendo a ideia de uma mulher 

perfeita como “burra e gostosa”, com rebaixamentos no 

mercado de trabalho e muitos outros.  

Ao lado, há uma imagem que exibe o simulo do 

feminismo, este é composto pelo símbolo do genro 

feminino e um punho indicando que as mulheres 

estão exigindo direitos e agiram com força, não 

violência, para conquista-los.  

 Ao longo desta trajetória da mulher, obtivemos diversas figuras públicas que 

lutaram pelo feminismo, pela mulher e muitas delas morreram tentando provar que o 

gênero feminino é tão capaz quando o masculino, mais para frente este assunto será 

melhor abordado.  

Afunilando um pouco a trajetória feminina para o mundo dos negócios, é até um 

quanto esquisito pensar que ainda hoje, no momento de uma contratação, mesmo que o 

currículo da mulher esteja melhor que o de um homem, em alguns dos casos, se opta 

pelo homem, uma vez que este nunca precisará de licença maternidade, não precisara 

desta remuneração e nem período de descanso.  

Por outro lado, é muito útil a mulher ter sido capaz de conquistar estes direitos 

no mercado de trabalho, tais como a não demissão no período de gravidez, licença 

maternidade por três meses e remuneração durante o período de abstenção. Caso a 

empresa ou o local de trabalho da mulher não atue mediante a estas condições, poderá 

receber multa e, se a mulher desejar mover uma ação conta o local é de todo e total 

direito.  

Além de todo esse preconceito, as mulheres sofrem com um outro aspecto... A 

violência doméstica e ou a própria violência masculina. Para tentar estabelecer uma 

certa ordem na situação, no Brasil fora criada a lei Maria da Penha, a qual protege a 

Símbolo do feminismo com 
fundo roxo.  
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mulher de agressões. Casos de estrupo, e violência sexual ainda são constantes no 

Brasil, diversas vezes a mulher fica envergonhada com a situação e acaba não 

procurando meios de defesa após o ato. 

Como o machismo está fincado na sociedade, menos aparente do que nas 

décadas anteriores, mas com certeza presente, a população está condicionada a 

masculinizar e pensar, muitas vezes inconscientemente em de forma machista, bem na 

verdade sem saber que está sendo machista. Um exemplo que vem ficando mais claro 

para certos indivíduos atualmente é a questão do estupro a mulher... algo extremamente 

comum de se ouvir e ao mesmo tempo assustador é a questão da culpa. É rotineiro se 

ouvir que a mulher mereceu, pois estava usando roupas provocativas, ou que o homem 

não tem culpa de realizar tal ato, uma vez que é de sua natureza. 

O importante nessas horas é a conscientização, realização de palestras 

governamentais gratuitas, para procurar ensinar as pessoas a verdadeira questão.  

Mesmo com essa lei de proteção a mulher, com todo esse espaço ganho no 

mercado de trabalho, na área política e entre outras, as mulheres não são vistas de igual 

para igual com relação ao homem e isso precisa mudar urgentemente.  

 

CAPÍTULO I – HISTÓRICO 

1.3 SEXUALIDADE 

Os últimos sujeitos sociais tratados neste trabalho serão os homossexuais, 

transexuais e travestis. Como eles são vistos perante a sociedade e no mercado de 

trabalho. Pode-se afirmar que esta questão é um quanto mais recente do que as demais. 

Os homossexuais são pessoas com atração sexual pelo mesmo sexo, enquanto os 

transexuais realizam operações e usam hormônios para “trocar de sexo”, já os travestis 

se vestem com a vestimenta do sexo oposto.  

Para estes sujeitos sociais a luta por seus direitos ainda está no começo... 

Diferentemente dos negros e das mulheres, os homossexuais nunca foram oprimidos de 

votarem, ou de trabalhar. A questão deles é mais complexa, pois, para algumas pessoas, 

a união de duas pessoas do mesmo sexo desestrutura toda a imagem que uma família 

deveria ter: mãe (mulher), pai (homem) e filho ou filha.  
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Atualmente, no Brasil, este grupo está realizando marchas, manifestações e lutas 

pelo direito ao casamento no civil e no religioso. Muitos da sociedade são radicalmente 

contra o ato. Diversos políticos, como Eduardo Cunha lutam contra, procurando 

estabelecer como lei a família brasileira composta pelo sexo feminino e masculino, não 

somente um...  

As empresas do mundo todo ainda precisam de muita ajuda para lidar com 

situações de travestis nas empresas... Questões que podem parecer bobas, na verdade 

são extremamente delicadas e requerem 

muito cuidado para serem levadas 

adiante. Como por exemplo, em que 

banheiro os trangerenos devem ir? A 

atualização do nome da pessoa deve ser 

feita rapidamente, de ele para ela ou de 

ela para ele.  

Atualmente o tema ainda é um 

tanto quanto sensível, pessoas mais conservadoras não entende bem a coisa e acabam 

sendo preconceituosas.  

Atualmente a empresa cinematografia internacional tem sido extremamente 

companheira deste grupo de pessoas. A produção de diversos filmes trazendo estes 

personagens veio à tona. Isso é extremamente positivo, pois é uma forma de normatizar 

e naturalizar a situação para aqueles que não compreendem.  

No âmbito do Brasil, diversas telenovelas embarcaram nessa jornada, criando 

personagens homossexuais. É claro que não foi possível fugir da polemica, mas foi uma 

ação extremamente benéfica... 

Os GLBT têm uma bandeira, que simboliza seu movimento, A bandeira lgbt é 

um símbolo de orgulho, do reconhecimento e da cultura lgbt a nível mundial. 

Desenhada em 1977, a bandeira é composta por listas horizontais de seis cores 

diferentes (roxo azul, verde, amarelo, laranja e vermelho), fazendo menção as cores do 

arco-íris. 

Bandeira do movimento GLBT 
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 Esses sujeitos sociais sofrem muito com preconceito e violência física, 

houveram diversos e diversos casos de casais homossexuais que foram violentados 

apenas por sua orientação sexual.  

É necessária a conscientização urgente da população referente a estes grupos.  

Algo curioso que ocorre entre alguns indivíduos entre o grupo dos homossexuais 

é a questão do preconceito interno. Existe uma parcela de gays que não sustenta o 

comportamento mais afeminado, mais “escandaloso” de certos grupos.   
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CAPÍTULO II – TRAJETORIAS 

2.1 PERSONALIDADES PÚBLICAS 

 

A primeira personalidade pública apresentada nesta pesquisa é referente ao 

movimento negro, seu nome é Nelson Mandela.  

Nascido em 18 de julho de 1918, Mvezo, África do Sul, este homem lutou até o 

fim pelos direitos a igualdade dos negros. Mandela passou por volta de vinte e sete anos 

preso, acusado de traição. Com o passar dos anos, fora reconhecido por seus atos e 

tornou-se conhecido internacionalmente. 

 Após alguns anos, Nelson Mandela chegou a presidência da África do Sul.  

Em 1949 fora aprovado um regime legal segregacionista, dando fruto ao 

Apartheid. Com o passar do tempo, novas emendas foram adicionadas, as quais dava-se 

privilegio aos brancos, em um caso houve a tomada de terras de diversos negros, que 

ficaram deslocados.  

Um ano mais tarde, Mandela, torna-se porta-voz e chefe nacional, incentivando 

que todos os negros passem a utilizar os espaços exclusivos aos brancos, como pontos 

de ônibus, banheiros, bebedouros, escritórios públicos e entre outros locais. Esse 

discurso resultou na prisão do ativista 

por alguns anos.  

A imagem apresenta uma 

pequena representação de como a 

sociedade realizava a divisão entre 

negros e brancos. Locais exclusivos 

para negros, e exclusivos para 

brancos.  

Quando Mandela assumiu a 

presidência, não se vingou dos 

brancos, dos europeus, mas na 

verdade procurou manter paz entre ambos, lutou por justiça e igualdade.  
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Diversos filmes foram realizados inspirados em sua história e luta, tais como: 

Mandela, Luta pela Liberdade, A Luta é a Minha Vida e muitos outros. Este 

personagem público foi admirado até o dia de sua morte em dezembro de 2013.  

Mais uma figura pública que lutou muitíssimo pelo movimento negro fora 

Martin Luther King Jr. Autor do famoso discurso: “Eu tenho um sonho, o sonho de ver 

meus filhos serem julgados por seu caráter e não pela cor de pele”. 

 Luther King além de lutar pelos negros procurou abrir espaço para a mulher 

negra na sociedade, que era ainda mais inferiorizada. Além disso protestou contra a 

participação dos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã.  

O ativista deu espaço para diversas obras em sua homenagem, tais como: Why 

we cant wait, I have a dream e muitos outros.  

 Morgan Freeman, um ator ainda atuante nas telas de cinema, tem fortes opiniões 

a respeito das discriminações e 

preconceitos sofridos pelos negros. Ele 

acredita que criar um dia da consciência 

negra, por exemplo, é uma forma de 

diferenciar e distanciar os negros dos 

brancos, que a história dos negros deve 

ser tratada naturalmente e não reforçada 

como diferente. 

Referente ao movimento feminista, tem-se personagens de adversos séculos, contextos 

históricos e idades.  

 Primeiramente, a não muito conhecida Kathrine Switzer, que foi a primeira 

mulher a completar uma corrida.  

Esta provou que as mulheres, apesar de não terem a mesma estrutura e condição 

física que os homens, não são meras fraquezas, que são capazes de realizar verdadeiro 

esforço físico. A partir disso, as mulheres deram um passo a aceitação no mundo dos 

esportes.  

Switzer se inscreveu em uma corrida com um nome unissex, não havia como 

descobrirem que ela era uma mulher de fato. No meio da corrida, o patrocinador da 
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mesma viu que Kathrine era uma mulher e se atirou em cima dela, tentando impedi-la 

de continuar a correr, simplesmente por ser mulher.  

Ao final, esta guerreira foi capaz de se 

livrar do homem e completar a corrida com 

sucesso.  

A imagem acima retrata a cena descrita 

sobre o patrocinador tentar retirar Kathrine da 

corrida.  

Outra imagem feminina na luta pela 

mulher foi Joana D’arc nascida na França em 

1412. Tornou-se uma importante peça da 

história francesa, durante a Guerra dos Cem Anos, no momento em que a França 

enfrentou a Inglaterra. Joana foi a primeira mulher a entrar em um exército. Ela se 

juntou ao exército francês com o intuito de ajudar seu reino na guerra contra a 

Inglaterra.  

 Joana D’arc teve um trágico fim, após ser capturada, fora vendida aos ingleses e 

queimada viva.  

No ano de 1920 D’arc foi 

canonizada, ou seja, transformada em 

santa.  

Outra figura importante desta 

imensa luta das mulheres foi Bertha Lutz, que com muito trabalho, foi capaz de 

conquistar as mulheres o direito ao voto no Brasil. Lutz foi fundadora da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) na década de vinte. Dez anos depois, Bertha 

agarrou de frente sua causa e conquistou o voto feminino as mulheres.  

Leila Diniz foi outra figura polemica do universo feminino, que lutou por uma 

grande causa e procurou naturalizar algo que para as mulheres era um absurdo. Diniz 

ousou a colocar um biquíni enquanto estava grávida. O ato tomou tamanha repercussão 

que eventualmente a questão se naturalizou.  

Maria da Penha, como já falado anteriormente é uma Lei que tem como 

princípio a proteção da mulher perante a violência e violência doméstica. Mas por que 

Pintura de Joana D’arc vestida com 
roupas de combate e uma espada.  
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será que está lei tem esse nome? Maria da Penha é uma mulher que fora vítima de 

violência doméstica. Maria é uma farmacêutica brasileira, que teve sua vida atentada 

duas vezes por seu companheiro, um professor colombiano Marco Antonio Heredia 

Viveros. Penha conseguiu a prisão de seu agressor e hoje, é coordenadora de estudos da 

Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de 

Vítimas de Violência (APAVV) popularmente conhecida com o seu nome (lei 

11.340[2] /06). Esta reconhece a 

seriedade de casos de violência 

doméstica e retira dos juizados 

especiais criminais.  

Já na luta do âmbito dos 

GBLT, existe o recente caso de 

Jazz Jennings, uma garota 

transgênero de 14 anos. Desde 

pequena, por volta dos dois anos, 

Jazz já se vestida como mulher e não se sentia um menino. O apoio dos pais foi 

essencial para a “transformação” dessa adolescente.  Esse caso tomou uma grande 

repercussão e a adolescente ganhou um programa documentário contando sobre sua 

vida e o que ela passa no seu dia-a-dia. Tudo isso dá vazão ao que os outros indivíduos 

que passam pela mesma situação que Jazz, trazendo assim mais compreensão para estes.  

Ao lado há uma foto de Jazz com um retrato ao lado de seu rosto de quando se 

vestia como menino. Por conta do caso se referir a uma criança, foi extremamente 

polêmico e repercutiu mundialmente. Divulgado através de um Reality Show de sua 

vida.  

Neil Patrick Harris, é um ator Estadunidense assumido como homossexual, ele e 

seu companheiro adotaram duas crianças e moram juntos, como um casal casado. Esse 

tipo de personalidade pública é muito importante pois estimula outros a se abrirem 

perante a sociedade e ganhar espaço.  

O interessante a respeito de todas estas figuras públicas é que estas aparecem em 

diversas áreas de atuação. Como a política, atuação, mundo artístico, dos esportes. Esta 

diversidade é muito enriquecedora para todos os movimentos, desta forma, trazendo 

assim ganhos e atingindo mais pessoas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_da_Penha#cite_note-2
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É importante ressaltar que sem eventuais personalidades públicas que lutaram e 

lutam por direitos referentes a essas “minorias”, estes não estariam a série de direitos já 

conquistados, sem falar na aceitação das pessoas perante a suas particularidades.  

Ainda, é triste pensar que existem grupos e organizações com missões 

extremamente preconceituosas, com o intuído de minimizar ainda mais estes sujeitos.... 

Para tentar diminuir as ações destes grupos, no Brasil, por exemplo, a homofobia e 

racismo são considerados crimes, possível a prisão.  

Considera-se muito importante toda essa proteção aos grupos de mulheres, 

negros e GLTB, é uma forma de inseri-los na sociedade de forma mais justa.  

 

CAPÍTULO II – TRAJETORIAS 

2.2 MOVIMENTOS E CONQUISTAS 

 Os negros já conquistaram muito, hoje já tem direito a voto, já podem estudar 

nas mesmas escolas que brancos, já são frequentes no mercado de trabalho e entre 

outras coisas.  

 O atual presidente dos Estados Unidos da América é negro, isso foi uma 

conquista imensa. Quem iria imaginar? Só de se pensar que os Estados Unidos tiveram 

a era do preconceito ao negro extremamente bem marcada, negros e brancos raramente 

se relacionavam ou conviviam. Existiam bairros específicos para cada, bairros para 

negros e bairros para brancos.  

 Os LGBT também estão conquistando cada vez mais e mais espaços atualmente, 

apesar de sua luta estar apenas no início, deve-se considerar que muitas batalhas já 

foram ganhas. O Brasil organiza anualmente um evento denominado popularmente de 

Parada Gay. Abaixo a um 

 “A Feira Cultural LGBT integra o calendário do 19º Mês do Orgulho LGBT de 

São Paulo 

Com público estimado em 100 mil pessoas, a Feira Cultural LGBT já é tradição 

na semana da Parada. Ocupando toda a extensão do Vale do Anhangabaú, reúne mais de 

80 tendas comerciais com produtos dos mais variados segmentos, como moda, 

acessórios, calçados, perfumes, artes plásticas, decoração, literatura, música, vídeo, 
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artigos esotéricos, entre outros. Há também uma praça de alimentação e um setor 

específico para divulgação dos trabalhos de Organizações Não Governamentais (ONGs) 

e demais entidades que apoiam a causa LGBT. 

A Feira Cultural de 2015 acontece dia 04 de junho e terá transmissão ao vivo 

pela AoVivonaWeb.Tv. Com atrações da Drag Queen Dindry Buck que ministra duas 

oficinas gratuitas sobre prevenção e sexualidade. Outras atrações ainda são surpresas. 

A Feira Cultural LGBT integra o calendário do 19º Mês do Orgulho LGBT de 

São Paulo, promovido pela APOGLBT, que neste ano tem o tema: Eu nasci assim, eu 

cresci assim, vou ser sempre assim: respeitem-me! 

Em 2015 esse é o chamado da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São 

Paulo que terá como diretriz em seus e eventos a alegria de viver as diferentes 

identidades, orientações sexuais 

e o respeito à diversidade. Se 

nas Paradas anteriores a 

APOGLBT fez alusão às 

diferentes manifestações de 

homofobia, neste ano o discurso 

oficial falará da alegria e da 

celebração do orgulho LGBT, 

sem perder o tom de protesto e 

de luta, mas lembrando de que a 

alegria e o amor também podem revolucionar o mundo. ” 

 Este movimento realizado por esse grupo mostra o orgulho que sentem por 

finalmente ganharem espaço e por serem quem são. Isso é extremamente positivo. 

Existem diversas instituições que cuidam das mulheres afim de reivindicar seus 

direitos, mas ao invés de falar sobre instituições formais, um evento internacional muito 

chamativo ocorre mundialmente, este é a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), 

fundado no início de 2000, a campanha mundialmente conhecida luta contra a pobreza e 

violência contra as mulheres. A marcha tem início no dia internacional da mulher, oito 

de março e termina, geralmente, por volta de outubro.  
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A imagem acima mostra a famosa marcha do ano de 2015 realizada em 

Montréal. De maneira animada, as mulheres foram animadas as ruas ao som dos 

tambores tocados por elas próprias.  

A seguir um pequeno trecho que especifica bem o intuito da Marcha Mundial 

das Mulheres: ”. A MMM propõe-se a organizar as mulheres urbanas e rurais a partir da 

base e a se aliar com os diferentes movimentos sociais, na defesa das mulheres como 

sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas e, para isso, a superação do 

sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico e destruidor do meio ambiente. Em 

2000, 6 mil grupos de 159 países e territórios aderiram à Marcha Mundial das Mulheres 

e foi entregue documento com 17 pontos de reivindicação e assinado por mais de 5 

milhões de pessoas apoiando as reivindicações das mulheres à ONU, em Nova Iorque. 

Com esse ato simbólico, foi finalizada a movimentação em 2000 e, oficialmente, dado o 

primeiro passo para o fortalecimento dessa rede de movimentos feministas 

internacionais implicados na Marcha Mundial das Mulheres. ” 

O Movimento Negro, no Brasil é um instrumento interessantíssimo que batalha 

pela igualdade de oportunidade e direitos da população negra. Este instituto tem 

objetivo de combater a discriminação e racismo sofrido por essa parcela da população. 

Atualmente, no ano de 2015, o Estatuto da Igualdade Racial comemora cinco anos de 

conquistas. Uma das principais fora a criação do Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (SiNaPrIR).  

Muito mais do que estabelecer políticas destinadas a enfrentar as questões de 

racismo e estabelecer a integração social da parcela negra com a branca, os objetivos do 

SINAPIR são de acordo com o próprio site oficial do movimento:  

I - Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes 

do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas; 

II - Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a 

promover a integração social da população negra;  

III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos 

estaduais, distrital e municipais;  

IV - Articular planos, ações e mecanismos para promoção da igualdade étnica; e  
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V - Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a 

implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. 

“O Sinapir é uma forma de estender a política de promoção da igualdade racial, 

fazer com que ela se reproduza em todas as esferas de governo”, afirma a ativista Nilma 

Lino. Lino também foi a primeira mulher negra no Brasil a lecionar em uma 

universidade federal.  

Outro sistema criado para a proteção dos negros é a Lei que dedicou 20% de 

cotas para negros nos serviços públicos e a estudo superior. Apesar da ação ser 

controvérsia e polemica, muitos negros sentem que esta operação é benéfica e 

necessária.  

 

CAPÍTULO II – TRAJETORIAS 

2.3 “CONSERVADORISMO” 

Nesse subcapitulo, o assunto tratado é um tanto quanto mais delicado. Este 

tratará assuntos polêmicos que ocorreram em âmbito nacional e internacional. 

Mas afinal, o que é conservadorismo? Se define por um termo usado para 

referir-se a posições políticas e filosóficas, alinhadas, em geral se contrapõem a 

mudanças reflexivas (cuja expressão máxima é o conceito de revolução) de determinado 

marco econômico e político-institucional ou no sistema de crenças, usos e costumes de 

uma sociedade. 

No ano de 2011 diversas questões criminosas ocorrem com frequência contra os 

homossexuais, travestis e transexuais. O primeiro exemplo foi de um casal gay que fora 

agredido na região da Avenida Paulista com uma 

lâmpada.  

O casal foi agredido por um grupo de homens 

homofônicos que os bateram apenas por conta de sua 

orientação sexual. A grande surpresa deste caso foi a 

questão de os agressores serem jovens.  

Outro caso neste estilo foi o de um policial 

branco de 25 anos fora acusado de matar um menor de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Termo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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idade negro que não estava armado, o policial fora solto sob fiança, mas o caso ainda 

está sob investigação.  

Em São Paulo, Brasil, dia 20 de novembro é um feriado. O dia da consciência 

negra. Recentemente fora notificado na mídia que em pleno dia de consciência negra, 

um homem branco presenteou dois de seus funcionários negros com bananas, fazendo 

referência a macacos. Ofendido, um dos funcionários prestou queixa em uma delegacia. 

Além de extremamente infantil, este tipo de comportamento revela dados e informações 

extremamente preocupantes... Racismo explicito e descarado em pleno século XXI 

Todos estes exemplos partilham de uma mesma linha de raciocínio. Uma linha 

arcaica, recheada de preconceitos e que deve, a todo custo ser extinta de nossa 

sociedade. Parece um tanto quanto romântico falar sobre um mundo sem este tipo de 

referência. Mas é necessário agir urgentemente.  

Pode-se ver traços deste “conservadorismo” em anúncios publicitários, por 

exemplo, pegando os negros como referência. Fora realizado um estudo no âmbito do 

marketing de análise das revistas Caras, são revistas recheadas de anúncios publicitarias 

e é uma revista brasileira. Durante o estudo, analisaram e chegaram a conclusão que em 

apenas 2% dos anúncios continham personagens negros, e no momento em que 

apareciam, não estavam representando o ser humano, o homem comum, mas na verdade 

representavam o próprio negro. Foi chocante pensar que os negros não são 

representantes (na maioria dos anúncios publicitários) do indivíduo comum, mas sim 

apenas de si próprios. Isso é extremamente arcaico.  

Outro exemplo foi o caso da Avon, uma empresa também nacional, está no 

brasil a mais de 100 anos e mesmo assim, é capaz de cometer erros publicitários 

gigantescos. No Brasil, a grande maioria da população é negra ou mestiça, isso sempre 

fora uma realidade no país. A marca decidiu lanças uma campanha inovadora, tentando 

criar um novo padrão de beleza, uma iniciativa brilhante, porem mal projetada e 

encerrada em um péssimo desfecho. A propaganda se baseava em admirar as mulheres 

que sofrem da doença Vitiligo, mostrar como pode ser bonito, feminino e delicado. A 

ideia era genial, porem... 
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A Avon atreveu-se a ao invés de contratar uma modelo negra, que portava a 

doença. Escolheu uma branca, a “transformou”/ maquiou como negra e   após isso, 

maquiou-a de uma forma que parecesse 

que a moça era portadora da doença. 

Duas grandes questões: por que não pegar 

logo uma modelo negra? Ou uma que já 

tivesse Vitiligo?  

Ao lado, pode-se ver a imagem da 

modelo pintada como negra e imitando 

um portador da doença.  

A maquiadora fora confrontada a 

respeito do caso, e em sua defesa, a 

profissional afirmou que zela pela 

diversidade, e que se baseou em idolos 

da moda, como Donatela Versace, Alek 

Wek, Cintia Dicker e Winnie Harlow. 

Disse também que, por um dos jurados 

da competição de maquiagens ser negro, 

este jamais aceitaria seu trabalho se este 

fosse de cunho racista. Além disso, a 

maquiadora finalizou seu depoimento 

com um tímido pedido de desculpa 

àqueles que se sentiram ofendidos. 

Este tipo de atitude expõe o clássico preconceito inconsciente. Muito frequente 

em pessoas, e mesmo assim precisa-se tomar muito cuidado para não o reproduzis. 

Muito menos uma empresa deve exerce-lo.  

Outro exemplo que se pode citar como caso semelhante foi o caso da Risque, 

que ferio seu público alvo feminino por conta do “preconceito” inconsciente, o 

machismo, no caso.  

A marca criou uma campanha para exibir a nova linha de belos esmaltes, entretanto, os 

nomes dos esmaltes eram um tanto quando machistas, tais como: André lavou a louça. 
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Caio cozinhou o jantar. Fernando limpou a casa. O nome da coleção chamava-se 

“Homens que amamos”.  

Obviamente a campanha obteve uma repercussão negativa e de cunho mal 

aceito, visto como machista. O departamento publicitário inteiro da empresa permitiu 

que uma campanha dessas fosse veiculada.... Sendo que o público alvo da marca é de 

fato as mulheres.  

 

 

CAPÍTULO III – CONCLUSÕES 

3.1 - TESTE DE HARVARD  

Não se pode dizer que este capitulo é uma conclusão, mas sim hipóteses e 

considerações finais para este trabalho que ainda requer muito tempo de pesquisa.  

A universidade de Harvard desenvolveu um teste interessantíssimo para 

desvendar o que as pessoas verdadeiramente pensam sobre assuntos polêmicos, tai 

como sexualidade, gênero e raça/cor.  

A seguir segue uma introdução sobre o teste disponível no próprio site do teste: 

“Sabemos que as pessoas nem sempre 'dizem o que realmente pensam' e, 

provavelmente, nem sempre 'sabem o que passa nas suas cabeças'. Compreender estas 

divergências é uma das metas da psicologia científica. 

Este website utiliza um método que demonstra as diferenças entre o consciente e 

o inconsciente de forma muito mais conclusiva do que tem sido possível com outros 

métodos. Este novo método é chamado Teste de Associação Implícita, ou TAI. 

Além disso, este website contém outras informações relacionadas. O valor destas 

informações pode ser melhor apreciado se você experimentar um teste...” 

Ao final do teste encontra-se uma espécie de gráfico com os resultados de outras 

pessoas, mostrando possíveis proporções de como as pessoas estão reagindo e se saindo 

durante o teste.  
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É também solicitado o preenchimento de um formulário de condição 

socioeconômica com o intuito de enriquecer ainda mais a tão bem elaborada pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima seguem os gráficos encontrados referente a sexualidade e raça/cor.  

 É muito interessante se ver os dados e como as pessoas respondem 

automaticamente, muitas vezes existe um preconceito inconsciente fincado na pessoa e 

a mesa desconhecesse deste.  

Este teste é uma forma interessante de localizar o problema e tentar soluciona-lo, 

com palestras gratuitas e entre outras intervenções.  
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CAPÍTULO 
III – 

CONCLUSÕ
ES 

3.2 - 

CONSIDERA

ÇÕES 

FINAIS 

Em 

conclusão 

pode-se ver 

que houve 

uma verdadeira mudança no comportamento das pessoas de uns tempos para cã.  

Neste capítulo, iremos analisar as hipóteses para a questão problema: “”como o 

preconceito surge”. Já mencionado anteriormente, podemos verificar que o preconceito 

surge de três vertentes: Contexto Histórico, Criação (socialização primaria) e 

Socialização Secundária.  

O contexto histórico é uma variável autoexplicativa... Dependendo da época em 

que o indivíduo nasceu, uma sereie de eventos históricos, políticos, sociais e 

econômicos estavam ao seu redor, e conforme estes elementos variam, a forma da mídia 

formar a opinião das pessoas se alterava também. Então, pode-se entender que as 

pessoas estão condicionadas a pensar da forma que seu contexto histórico indica. O que 

cada indivíduo deve procurar fazer é enxergar além, como Joana Darc, e outras. Estes 

são bons exemplos de personagens públicas que dizemos a todo momento que nasceram 

na época errada, pois sua forma de pensar era muito “evoluída”, ou simplesmente 

diferente do que sua época.  

A segunda vertente possui dois nomes, “Criação/Socialização Primaria”. 

Quando um indivíduo vem ao mundo, seu primeiro contato com este é com o auxílio é 

de seus responsáveis, na maioria das vezes de seus pais. Conforme seus criadores vão 

expondo o modo de pensar deles, suas visões sobre o mundo, seus valores, princípios, o 

que é eticamente correto ou não (sendo que estas variáveis estão completamente 
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interligadas com o contexto histórico em que estes viveram), o indivíduo que nascera 

acaba absorvendo estas questões e as tonando próprias.  

Porém, é neste momento em que entra a terceira vertente. Socialização 

secundaria, que é quando o indivíduo ganha próprias pernas.... Nesta hora, o indivíduo é 

capaz de socializar com pessoas fora de seu núcleo familiar, como amigos na escola, 

colgas de trabalho e entre outros. Conforme a socialização vai ocorrendo, o indivíduo 

acaba criando um senso crítico, passando assim a analisar as opiniões das outras pessoas 

a sua volta e as suas próprias questões. Podendo também revelas e ir contra as mesmas.  

A partir destas vertentes, o indivíduo cria o seu próprio pensamento, então é 

cabível dizer que cada um de nós carrega em si, pelo menos uma gotinha, do modo de 

pensar “antigo”, que fora transmitido por nossos pais, avos, bisavós e assim por diante. 

Mas, é de extrema importância frisar, que no momento da socialização secundaria, o 

indivíduo é exposto a novas formas de pensar.  

Por mais que conceitos preconceituosos estejam enraizados em nos, na hora da 

socialização secundária é um efluente momento de procurar ter uma mete e cabeça 

aberta.  

 É muitíssimo interessante ver o contraste das mídias, a mídia positiva e a 

negativa. Alguns anos atrás, uma fabricante de cerveja Skol criou uma propaganda 

extremamente machista, que repercutiu na mídia de diversas formas. Não felizes e 

revoltadas, as mulheres, que não eram o público alvo do produto. 

Acredito que seja impossível um mundo sem preconceitos, mesmo que estes 

discutidos ao longo da pesquisa, um dia cheguem a sua extinção, haverá outras questões 

que levem a pensamentos preconceituosos. Podemos afirmar isso uma vez que o 

preconceito não é algo exclusivo de raça, gênero ou sexualidade.  

Existe a xenofobia, o preconceito com pessoas que não são do seu pais. Ou com 

religiões e assim vai.  

É necessário conscientizar não apenas os jovens, mas também a parcela da 

população mais antiga.  

Por fim, esta pesquisa deu base e fatos para prosseguirmos nosso modo de 

pensar um tanto quanto diferente.  
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            No Brasil foi lançada uma campanha chamada Sociedade contra o preconceito: ’ 

Objetivos da campanha: Com o objetivo principal de combater o preconceito contra o 

doente mental e contra o Psiquiatra, a campanha “A Sociedade Contra o Preconceito” é, 

também, uma iniciativa da ABP contra qualquer outro tipo de preconceito seja ele 

racial, religioso ou de gênero.  Dentro desta campanha está o PLS 236/2012 que torna a 

Psicofobia (atitudes preconceituosas e discriminatórias contra os deficientes e os 

portadores transtornos mentais.) Um crime. 

Esclarecer sobre a Psicofobia é uma necessidade premente que a ABP continuará a 

trabalhar para fazê-lo. ’  

Outro ponto extremamente importante é a questão da aceitação. Estas minorias 

retratadas ao longo do trabalho também precisam se auto aceitar.... Aceitar, sua cor, seu 

gênero e orientação sexual. E aceitar seus próximos, caso o contrário, de nada adiantará.  

Dentro do universo GLBT os homens afeminados, os popularmente 

denominados de “bichas loucas” sofrem extremo preconceito dentro de grupo que os 

mais deveria entender.  

Existem mestiços que “omitem” seu lado branco, ou seu lado negro. Quando na 

verdade deveria se orgulhar de ser ambos.  

Existem mulher que forçam padrões ultrapassados de beleza e de 

comportamento, entretanto, além disso se voltam contra outras mulheres que lutam 

contra.  

É necessária uma verdadeira união destes grupos, pois unidos são mais fortes e 

tendenciosos a grandes conquistas. Assim como os personagens públicos que foram 

apresentados ao longo do trabalho, que obtiveram conquistas consideráveis, muitos 

deles morreram lutando por igualdade dos gêneros, cor e sexualidade.  

Talvez imaginar um mundo completamente isento de preconceitos seja muito 

romântico, muito ilusório e muito impossível de se concretizar, mesmo que consigamos 

nos livrar dos preconceitos tratados neste trabalho de pesquisa, gêneros, sexualidade e 

cor, conforme o mundo vai se desenvolvendo, novas características surgiram, que serão 

alvos de preconceitos... Coisas que ainda nem conseguimos imaginar.  
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De qualquer forma, com este trabalho, pode-se perceber que diversos dos 

pensamentos adotados hoje pela sociedade são reflexos de ideologias lá do passado. De 

séculos atrás. Ideias extremamente atrasadas e sem nexo hoje. 

É claro que todos possuímos preconceitos, todos, incluído aqueles que sofrem 

com preconceito. Mas é necessário, a todo esforço, “utópicar” nossas mentes o mais 

forte possível. Para assim, criar uma convivência mais humana entre os indivíduos que 

compõe nossa sociedade.  

O que todos os grupos que foram citados ao longo do trabalho não é igualdade, 

mas sim equidade. Segundo o dicionário Houaiss:  

1. Apreciação, julgamento justo. 

2. Virtude de quem ou do que (atitude, comportamento, fato etc.) manifesta 

senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. 

Ou seja, considera-se todo o histórico de vida desses grupos.  

 

A igualdade não é suficiente e nem justa, estes grupos passaram por muito mais 

do que o restante e merecem ter isso valorizado hoje.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho abordará a evolução do cinema. 

 O objetivo deste trabalho é analisar como se deu essa evolução ao longo da 

história, desde os primeiros filmes, considerados “fotografias em movimento”, até as 

salas 3D e 4D. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com imagens.  
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CAPÍTULO I: HISTÓRIA DO CINEMA I 

 

1.1) Primórdios  

 

Paris. 28 de Dezembro de 1895. Neste dia, no subsolo do Salão Grand Café, os 

Irmãos Lumière fizeram a primeira sessão pública. 10 filmes, cerca de 20 minutos de 

duração. O evento impressionou os 33 presentes, a notícia se espalhou e, rapidamente, 

esta arte conquistou o mundo. Nascia aqui uma indústria multibilionária.  

Mas, quem foram os Irmãos Lumière?  

Auguste Marie Louis Nicholas Lumière e Louis Jean Lumière eram filhos e 

colaboradores de Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas fotográficas, 

proprietário da Usine Lumière. Em 1892, Antoine entregou a fábrica aos filhos. Em 

1895, criaram o Cinematógrafo (máquina de filmar, revelar e projetar). Dedicaram-se à 

atividade cinematográfica produzindo alguns documentários curtos, destinados à 

promoção do Cinematógrafo. Auguste e Louis Lumière, junto com o também francês 

Georges Méliès, são considerados os inventores da Sétima Arte. A propósito, 7 anos 

após a primeira sessão pública, com seus truques, Georges Méliès fez o cinema virar 

arte. 

O cinema nasceu do domínio fotográfico. Para chegar à projeção 

cinematográfica atual, muitos processos de investigação foram feitos em relação aos 

fundamentos da ciência óptica. Desde a pré-história, a humanidade tem a necessidade de 

registrar movimentos através de pinturas e desenhos nas paredes. No século XV, 

Leonardo da Vinci criou a Câmara Escura (caixa fechada que possui um orifício com 

uma lente, local destinado a passagem da luz produzida pelos objetos externos). No 

século XVII, Athanasius Kirchner criou a Lanterna Mágica (objeto composto de um 

cilindro iluminado à vela, para projetar imagens desenhadas em uma lâmina de vidro). 

Em 1832, Joseph-Antoine Plateau criou o Fenacistoscópio (tambor giratório com 

desenhos colados na sua superfície interior, com diversos espelhos no centro, fazendo 

com que na medida em que se gire o tambor, no centro se veja os desenhos se unindo 

em um movimento harmonioso). Em 1891, Thomas A. Edison inventou o Cinetoscópio 

(filme perfurado, projetado em uma tela no interior de uma máquina, na qual só cabia 

uma pessoa em cada apresentação). Em 1895, a partir do aperfeiçoamento do 
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Cinetoscópio, os Irmãos Lumière criaram o Cinematógrafo. O Cinematógrafo foi 

considerado o primeiro aparelho realmente qualificado de cinema.  Os Irmãos Lumière 

foram os primeiros cineastas a realizar documentários em curta metragem na história do 

cinema, sendo o primeiro a comédia Sortie de L’usine Lumière à Lyon, que possuía 45 

segundos de duração.   
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1.2) Desenvolvimento  

 

Em 1896, Georges Méliès começou a exibir filmes. O ilusionista foi pioneiro em 

alguns efeitos especiais. Seu filme Le Voyage dans la Lune, aquele com a famosa cena 

da nave pousando no olho da "homem da lua", foi, provavelmente, o primeiro filme de 

ficção científica e o primeiro a tratar de seres alienígenas.  

Em 1903, Edwin S. Porter, cameraman de Thomas Edison, usou pela primeira 

vez a técnica de edição de imagens. Em Life of an American Fireman, é possível ver 

duas imagens diferentes ocorrendo simultaneamente; em The Great Train Robbery, a 

grande novidade foi o "cross-cutting" com imagens simultâneas em diferentes lugares.  

O desenvolvimento dos filmes fez crescer os nickelodeons (pequenos lugares de 

exibição de filmes, onde se juntavam uma grande quantidade de pessoas). A duração 

dos filmes também cresceu: em 1906, The Story of the Kelly Gang, com seus 70 

minutos, foi considerado o primeiro longa metragem da história do cinema.  

Em 1914, foi exibido o filme Photo-Drama of Creation. Tinha mais de 8 horas 

de duração. Era apresentado e narrado por Charles Taze Russell, fundador das 

Testemunhas de Jeová. Consistia em um conjunto de slides com pinturas coloridas 

descrevendo o relato criativo bíblico desde a criação do Universo aos dias atuais, 

prolongando-se pelos 1.000 anos futuros do reino de Jesus, segundo as crenças de 

Russell. Muitas cenas eram acompanhadas por música clássica. Operadores habilidosos 

usavam fonógrafos para tocar as gravações de música e voz, sincronizando o som com 

os slides, o que o tornou o primeiro filme a incluir som sincronizado e imagens 

coloridas.  

Nos Estados Unidos, o diretor D. W. Griffith conseguia destaque. The Birth of a 

Nation (1995) foi considerado um dos filmes mais populares da época do cinema mudo, 

apesar das polêmicas acusações de glorificação da escravatura, segregação racial e 

promoção do aparecimento da Ku Klux Klan (várias organizações racistas dos Estados 

Unidos que apoiam a supremacia branca e o protestantismo em detrimento de outras 

religiões). Já Intolerance (1916) foi considerado uma das grandes obras do cinema 

mudo, apesar da grande maioria dos espectadores ter achado o filme muito confuso, 

pois não entendiam a proposta de quatro histórias simultâneas.  
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Em 1907, na França, os irmãos Lafitte criaram os filmes de arte (filmes em que 

predominam a reflexão em detrimento da ação, ao contrário dos ditos “filmes 

comerciais"), com o intuito de levar as classes mais altas ao cinema (estas pensavam 

que o cinema era coisa para as classes menos escolarizadas). 
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1.3) Hollywood  

 

A Itália e a França tinham o cinema mais popular e poderoso do mundo, mas 

com a Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia de cinema foi assolada. Os 

Estados Unidos começaram a se destacar no cinema fazendo e importando diversos 

filmes. Em 1912, fugindo da guerra judicial promovida por Thomas Edison, que detinha 

as patentes dos equipamentos de filmagem, alguns produtores independentes emigraram 

de Nova York à costa oeste, para um pequeno povoado chamado Hollywoodland, ideia 

sugerida por Griffith, pois lá encontrariam condições ideais para rodar: dias ensolarados 

quase todo o ano, diferentes paisagens que poderiam servir como locações e diversidade 

étnica (negros, brancos, latinos, indianos, índios orientais e etc), ou seja, diversidade de 

coadjuvantes. Assim nasceu a chamada "Meca do Cinema", e Hollywood se tornou o 

mais importante centro da indústria cinematográfica do mundo.  

Nesta época foram fundados os estúdios cinematográficos mais importantes do 

mundo: Fox, Universal, Paramount etc. Eram controlados por judeus que viam o cinema 

como um negócio. Competiam entre si e, em alguns casos, eventualmente juntavam-se 

(assim nasceu a 20th Century Fox, da antiga Fox, e Metro Goldwyn Meyer, união dos 

estúdios dos judeus Samuel Goldwyn e Louis Meyer).  

Ainda nesta época, começaram a se destacar as comédias de Charlie Chaplin e 

Buster Keaton, as aventuras de Douglas Fairbanks e os romances de Clara Bow. Vale 

ressaltar que foram eles que criaram a companhia independente de cinema United 

Artist, com o intuito de desafiar o poder dos grandes estúdios. 
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1.4) O cinema no mundo  

 

Como já fora dito anteriormente, em alternativa aos filmes comerciais, existiam 

lugares que investiam nos filmes de arte e contribuíam para seu desenvolvimento.   

Na França, na década de 20, surgiu o Impressionismo Francês, caracterizado por 

diretores que também assumiam o papel de roteirista, vários artifícios técnicos que, 

naquele momento, não eram nada convencionais: imagens fora de foco, sobreposição, 

imagens deformadas, montagem acelerada, justaposição de planos curtos, mise-en-scène 

etc, e filmes que conseguiam demonstrar o “interior” das personagens. Durante o 

Impressionismo Francês, com o intuito de não perder nenhum detalhe de grandes 

paisagens, o cineasta Abel Gance colocava 3 câmeras lado a lado. Na hora da exibição, 

usava 3 projetores, inaugurando o formato de tela conhecido hoje. 

Na Alemanha, também na década de 20, surgiu o Expressionismo Alemão, 

caracterizado por distorção de cenários e personagens, através da maquiagem, dos 

recursos de fotografia e de outros mecanismos, com o intuito de expressar a maneira 

como os realizadores viam o mundo. O Expressionismo Alemão tentava representar o 

clima pós-guerra que tomava conta do país e durou até a ascensão de Hitler, que proibiu 

o movimento e apostou no cinema-propaganda, afastando grandes diretores do país.  

Na União Soviética, ainda na década de 20, surgiu o Experimentalismo 

Soviético. A falta de película nas faculdades de Moscou levou os estudantes de cinema 

a descobrir a montagem: usando vários pedaços de filmes famosos e a justaposição de 

imagens, criavam uma nova obra. Esses estudantes, influenciados pela Revolução 

Russa, faziam um cinema ideológico, sem perder o impacto visual.  
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1.5) A era do som  

 

Desde o nascimento do cinema, inventores e produtores tentaram juntar a 

imagem com um som sincronizado, mas nenhuma técnica deu certo até a década de 20. 

Até então, os filmes eram acompanhados de música ao vivo, efeitos especiais, e 

narração e diálogos escritos presentes entre cenas. Vale ressaltar que o ator, diretor, 

roteirista e produtor Charlie Chaplin é considerado uma das figuras mais importantes do 

cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia pastelão.  

Em 1926, a Warner Bros introduziu o Vitaphone (sistema de som usado para 

filmes e curtas-metragens, em que a trilha sonora não era colocada no filme em si, mas 

emitida separadamente em discos fonográficos). Em 1927, lançou o musical The Jazz 

Singer, que pela primeira vez na história do cinema tinha alguns diálogos e cantorias 

sincronizados aliados a partes totalmente sem som. Em 1928, lançou o filme The Lights 

of New York, primeiro com som totalmente sincronizado. O Vitaphone da Warner Bros 

foi substituído por outros sistemas de som como o Movietone da Fox, o De Forest 

Phonofilm e o Photophone da RCA com sistema de som no próprio filme.  

Em 1929, O Beijo foi o último filme mudo da história de Hollywood, com 

exceção de Luzes da Cidade e Tempos Modernos, ambos de Charlie Chaplin. Ainda em 

1929, Blackmail foi o primeiro filme inglês falado. Nos outros países, por motivos 

econômicos, a transição dos filmes mudos para os filmes falados foi feita mais 

lentamente. Vale ressaltar que também em 1929, foi criado o Oscar (ou Prêmios da 

Academia), prêmio entregue anualmente, em reconhecimento à excelência de 

profissionais da indústria cinematográfica.  

A partir do uso do som nos filmes, a criatividade “aumentou”, o cinema se 

diversificou e novos gêneros surgiram (como, por exemplo, o musical e a comédia). 
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CAPÍTULO II: HISTÓRIA DO CINEMA II 

 

2.1) Anos 30  

 

Como já fora dito no capítulo anterior, nos Estados Unidos, a partir do uso do 

som nos filmes, novos gêneros surgiram: musicais, comédias, faroestes etc.  

Ainda nos Estados Unidos, os filmes de gangsters se tornaram populares. Esses 

filmes eram influenciados pelo Expressionismo Alemão.  

Na Itália, por ordem de Mussolini, foi criada a Cinecittà (complexo de teatros e 

estúdios situados na periferia oriental de Roma responsável pela maior parte da 

produção cinematográfica italiana).  

No Brasil, a atriz Carmen Miranda estreou no filme Alô, Alô Carnaval.  
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2.2) Anos 40  

 

Na Itália, surgiu o Neo-Realismo Italiano, caracterizado por temas sociais, atores 

não-profissionais e gravações fora de estúdio. Com custos baixíssimos, os italianos 

levavam a realidade do pós-guerra ao cinema, tornando-se referência na indústria 

cinematográfica e influenciando diretores de diversas partes do mundo.  

Nos Estados Unidos, surgiu o Noir, caracterizado por violência e regras da 

máfia, ou seja, crimes e perigosas paixões. O gênero teve forte influência da literatura 

policial americana e da estética alemã dos anos 20.  

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, foram produzidos vários filmes com apelo 

patriota e que serviram de propagandas da Segunda Guerra Mundial.  
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2.3) Anos 50  

 

Na Suécia, o cineasta Ingmar Bergman se destacou com uma filmografia 

marcada por memória, psique e dores existenciais.  

Na França, cansados dos mesmos filmes, críticos da revista francesa Cahiers du 

Cinema decidiram fazer cinema, usando a seu favor as dificuldades técnicas para contar 

histórias simples. Assim surgiu o movimento artístico Nouvelle Vague.  

Nos Estados Unidos, surgiu o Exploitation, caracterizado por baixo orçamento e 

falta de méritos artísticos. Os chamados “filmes B” eram baseados em literatura barata e 

exploravam sexo e sangue. O gênero foi resgatado nos anos 70 e se popularizou nos 

anos 90, com os filmes de Quentim Tarantino.  

Ainda nos Estados Unidos, Marilyn Monroe se destacou como atriz e símbolo 

sexual feminino nos filmes The Seven Year Itch e Some Like it Hot.  

No Japão, o cineasta Akira Kurosawa, com os filmes Rashomon e Shichinin no 

Samurai, fez com que o cinema japonês ganhasse reconhecimento internacional.  

Na Índia, o cineasta Satyajit Ray, com o filme Pather Panchali, fez com que o 

cinema indiano ganhasse reconhecimento internacional.  
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2.4) Anos 60  

 

Nos Estados Unidos, Hollywood começou a entrar em declínio. Muitos filmes 

passaram a ser feitos em Pinewood Studios (Inglaterra) e Cinecittà (Itália), ficando fora 

de Hollywood.  

Ainda nos Estados Unidos, o diretor John Cassavetes iniciou no cinema a 

produção independente com orçamento reduzido.  
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2.5) Anos 70  

 

Nos Estados Unidos, os diretores Francis Ford Coppola, Martin Scorcese, Brian 

De Palma, Steven Spielberg e George Lucas invadiram Hollywood e trouxeram muito 

lucro aos estúdios com filmes marcados pela violência e pela rebeldia.  

 

 

 



17 
 

2.6) 1980/1990/2000 

 

Em 1980, na Espanha, o cineasta Pedro Almodóvar se destacou com uma 

filmografia marcada por toques biográficos e a recorrência do tema desejo.  

Em 1986, nos Estados Unidos, o filme Ferris Bueller's Day Off representou bem 

o que estava virando cult e símbolo do cinema dos anos 80: comédias adolescentes. 

Em 1995, na Dinamarca, surgiu o Manifesto Dogma. Os cineastas Thomas 

Vinterberg e Lars von Trier se reuniram e criaram 10 regras para fazer um cinema puro, 

simples e sem gênero: as filmagens devem ser feitas no local (1); o som não deve jamais 

ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa (2); a câmera deve ser usada na 

mão (3); o filme deve ser em cores (4); são proibidos os truques fotográficos e filtros 

(5); o filme não deve conter nenhuma ação "superficial" (6); são vetados os 

deslocamentos temporais ou geográficos (7); são inaceitáveis os filmes de gênero (8); o 

filme final deve ser transferido para cópia em 35 mm, padrão, com formato de tela 4:3 

(9); e o nome do diretor não deve figurar nos créditos (10). O chamado Dogma 95 

reforçou a ideia de que qualquer um pode fazer cinema e, assim, criou seguidores por 

todo o mundo.  
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2.7) Blockbusters 

 

Em 1975, nos Estados Unidos, estreou o primeiro blockbuster da história do 

cinema: Jaws.  

Mas, o que são blockbusters?  

Blockbusters são os filmes mais assistidos no cinema, as grandes produções, os 

campeões de bilheteria, ou seja, são os filmes que custaram milhões de dólares e vão 

arrecadar o mesmo montante nas bilheterias. 

Jaws (em português Tubarão) é um filme dos gêneros terror e suspense, dirigido 

por Steven Spielberg e baseado no romance homônimo de Peter Benchley. Como o 

próprio nome já sugere, o filme é sobre um tubarão que ataca banhistas e se alimenta 

deles. Jaws arrecadou US$ 460 milhões e ainda hoje segue entre as maiores bilheterias 

da história do cinema. 

Além de Jaws e de outros filmes também do diretor Steven Spielberg (Close 

Encounters of the Third Kind, E.T. the Extra-Terrestrial, Jurassic Park etc), podemos 

citar como blockbusters: Avatar, Titanic, Terminator, Pirates of the Caribbean, Spider-

Man, Harry Potter, The Lord of the Rings, Transformers, Star Wars, John Carter, The 

Avengers, Batman, Iron Man, Toy Story, Alice in Wonderland, 007 e Twilight.  

A partir dos filmes listados, concluímos que para um filme se tornar um 

blockbuster, ele deve preencher alguns pré-requisitos: ser produzido por um estúdio 

grande, ter algum apelo popular (por exemplo, ser baseado em um livro voltado para o 

público adolescente ou infantil, bonecos, brinquedos, jogos, HQ's etc), ter determinados 

atores ou determinado diretor e ter determinado/s gêneros/s (ação, aventura e/ou ficção 

científica). 
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CAPÍTULO III: FORMAS DE CINEMA 

 

3.1) Cinema mudo  

 

Como fora dito anteriormente, nos primórdios da história do cinema, os filmes 

eram mudos. O mais próximo que se chegava naquela época de filmes com som eram os 

filmes acompanhados de música ao vivo, efeitos especiais, e narração e diálogos 

escritos presentes entre cenas. Durante 30 anos o cinema foi assim. Ao longo dessas 

décadas, emergiram os atores Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, 

considerados o genial trio de comediantes da era dos filmes mudos, além do diretor 

D.W. Grifitth, e dos filmes Intolerance e Birth of a Nation, que se tornaram clássicos.  

Atualmente, por uma questão estética, apesar do advento do som, alguns 

cineastas ainda optam por fazer filmes mudos.  
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3.2) Curta-metragem  

 

Curta-metragem, nos Estados Unidos, é um filme com duração de até 40 

minutos, incluindo créditos. Em outros países, o tempo máximo pode ser diferente (o 

Brasil, por exemplo, define um curta pela duração de 15 minutos ou menos).  
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3.3) Longa-metragem  

 

Longa-metragem, nos Estados Unidos, é um filme com duração de pelo menos 

40 minutos. Em outros países, o tempo mínimo pode ser diferente (o Brasil, por 

exemplo, define um longa pela duração de 70 minutos ou mais).  
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3.4) Documentário  

 

Documentário é um gênero cinematográfico, caracterizado pelo compromisso da 

exploração da realidade, embora seja uma representação parcial e subjetiva da realidade.  

Pode-se dizer que os primeiros filmes da história do cinema eram 

documentários, pois, uma vez que filmavam o que era mais palpável naquele momento, 

ou seja, a realidade, os Irmãos Lumière faziam (pequenos) documentários.  

A produção de um documentário começa quando o documentarista e/ou sua 

equipe de pesquisa fazem pré-entrevistas com os possíveis participantes do 

documentário. Documentários costumam ser sobre pessoas fortes, que vivem situações 

de risco, conflituosas, que enfrentam obstáculos para atingir a meta, e que conseguem 

superar esses obstáculos. Um recurso adotado frequentemente em documentários é a 

utilização de material de arquivo, como maneira de ilustração visual de eventos 

passados. Em um documentário, a narração em voz over (além de não vermos o 

personagem, não sabemos quem está falando) é melhor do que cartelas de texto 

estampadas na tela, pois fornece um maior número de informações e não obriga o 

espectador a um longo (e cansativo) exercício de leitura.  

O resultado final de um documentário é um filme que representa uma 

determinada visão do mundo, sustenta-se por acontecimentos reais e aborda questões 

sobre as quais existem interesses sociais ou debates.  
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3.5) Animação  

 

Animação é o processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido 

individualmente, ou por computação gráfica (área da computação destinada à geração 

de imagens), ou repetidamente fazendo pequenas mudanças em uma imagem desenhada 

e fotografando cada um dos resultados. Quando os fotogramas são ligados entre si e o 

resultado é visto a uma velocidade de 16 ou mais imagens por segundo, acontece uma 

ilusão de movimento contínuo.  

A história dos filmes de animação começou ao mesmo tempo que a história dos 

filmes mudos, entretanto, a história das imagens animadas começou antes, com a 

produção de brinquedos óticos. O primeiro desenho animado foi realizado em 1892, na 

França. O primeiro desenho animado em um projetor moderno foi realizado em 1908, 

na França. O primeiro filme de longa-metragem animado foi realizado em 1917, na 

Argentina. O primeiro desenho com som foi realizado em 1928, nos Estados Unidos. O 

primeiro desenho transmitido pela televisão foi realizado em 1930, nos Estados Unidos. 

E o primeiro desenho colorido foi realizado em 1932, nos Estados Unidos. 
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3.6) 3D 

 

Os filmes 3D (3 dimensões) reforçam a ilusão de percepção de profundidade. 

Eles existem desde 1915, foram um destaque especial no cinema americano na década 

de 1950, experimentaram um ressurgimento mundial em 1980 e 1990 e se tornaram 

mais e mais populares ao longo dos anos 2000, especialmente em 2009, após o filme 

Avatar.  
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3.7) 4D  

 

Os filmes 4D (4 dimensões) combinam um filme 3D com efeitos físicos (chuva, 

vento, luzes, vibração dos assentos etc) que ocorrem em sincronia com o filme. 

Diferente do 3D, o 4D é um recurso recente, caro, por isso dificilmente é encontrado 

nos cinemas.  
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3.8) Seriado  

 

Seriados eram filmes sequenciais, com um número limitado de episódios curtos, 

formando no total uma história completa, apresentados nos cinemas da primeira metade 

do século 20.  

Os seriados se baseavam em fórmulas simplificadas, eram feitos com baixos 

orçamentos e visavam principalmente o lucro. Tinham entre 10 e 15 episódios, com 

algumas exceções, e cada episódio terminava com uma cena em que o protagonista 

enfrentava uma situação de perigo, aparentemente sem solução, com o intuito de 

prender a atenção do público, levá-lo à curiosidade de ver o próximo episódio, e 

conferir a maneira com que o perigo seria superado, numa característica que ficou 

conhecida no cinema como cliffhanger (recurso de roteiro utilizado em ficção, que se 

caracteriza pela exposição do personagem a uma situação limite, precária, tal como um 

dilema ou o confronto com uma revelação surpreendente). Os episódios eram semanais, 

e sempre terminavam com um convite ao público para assistir o próximo.  

O enredo dos seriados normalmente envolvia um herói ou uma heroína lutando 

um vilão que continuamente o expunha a armadilhas ou situações extremas de perigo, e 

das quais o herói ou a heroína escapava bravamente. O final do episódio subentendia a 

morte ou a derrota do herói ou da heroína, mas no episódio seguinte o público conferia 

sua sobrevivência devido à persistência e à coragem. Isso se repetia ao longo de todo o 

seriado, até que no último episódio o herói ou a heroína vencia o vilão. Também havia o 

melhor amigo, coadjuvante que funcionava como suporte para o personagem principal.  

Atualmente, existem duas coisas que se assemelham aos seriados da primeira 

metade do século 20: no cinema, as sequências, normalmente trilogias; na televisão, as 

séries e os seriados. 
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CONCLUSÃO  

 

  Ao contrário do que as pessoas pensam quando eu lhes conto qual é o tema da 

minha pesquisa, a minha pesquisa não foi simplesmente sobre a história do cinema, mas 

como o cinema evoluiu ao longo do tempo. Pouco tempo, diga-se de passagem, se 

formos levar em conta os primeiros filmes, aqueles exibidos pelos Irmãos Lumière em 

1895, e os filmes que são exibidos nos dias de hoje. Em pouco mais de 100 anos, 

passamos de um curta-metragem de cerca de 1 minuto que tem como cena única a 

chegada de um trem em uma estação, para um longa-metragem de cerca de 200 minutos 

que nos passa a sensação de estarmos, mais do que assistindo ao filme, vivenciando o 

filme – atualmente o cinema conta com salas especiais, as chamadas salas 4D, que 

combinam o 3D com efeitos físicos (chuva, vento, luzes, vibração dos assentos etc) que 

ocorrem em sincronia com o filme. 

Ao longo da minha pesquisa eu desenvolvi uma primeira problemática: “Como o 

cinema evoluiu da fotografia para o 4D?”, através dos primeiros dois capítulos que 

tratavam sobre a história do cinema, e do último capítulo que fornecia algumas 

informações complementares (como, por exemplo, a diferença entre um curta e um 

longa-metragem, e as definições de 3D e 4D). Na conclusão, eu gostaria de levantar e 

responder uma segunda problemática: “Por que o cinema evoluiu da fotografia para o 

4D?”. 

Sobre a problemática levantada no parágrafo anterior, a minha teoria é a de que até 

certo ponto o cinema evoluiu em razão da arte, porque assim tinha que ser, caso 

contrário nunca sairíamos dos filmes que mais pareciam “fotografias em movimento”, 

ou seja, nunca evoluiríamos tanto a fotografia ao ponto de ela se tornar uma nova forma 

de arte. Entretanto, a partir desse certo ponto, a minha teoria é a de que o cinema 

continuou evoluindo não porque ele precisasse de fato evoluir, mas porque o cinema 

Hollywoodiano precisava. Em determinado momento do meu trabalho escrito eu 

diferencio os filmes de arte (que seriam, em sua maioria, os filmes europeus) dos filmes 

comerciais (que seriam, em sua maioria, os filmes Hollywoodianos): nos primeiros, ao 

contrário do que acontece nos segundos, predominam a reflexão em detrimento da ação. 

A grande questão aqui é: caso o cinema tivesse parado no 2D e não existissem 

tecnologias como  o 3D e o 4D, os filmes de arte continuariam se mantendo da mesma 
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maneira, pois são filmes que se apoiam na história que está sendo contada, nos diálogos, 

diferente dos filmes comerciais que deixam a história e os diálogos em uma espécie de 

segundo plano, e se apoiam nas cenas de impacto.  
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo explorar os diversos aspectos mercadológicos 

que permearam a história de uma das marcas mais renomadas da nossa época, a Apple.  

Desde sua criação até os dias atuais, a Apple detém como missão formular 

conceitos e redefinir as fronteiras do que é possível ser feito, priorizando o intuito de 

modificação de modo a impulsionar a vida das pessoas adiante. Foi este o sonho de um 

jovem visionário chamado Steve Jobs, fundador da marca e líder de um conceito que 

mudou o jeito com que as pessoas interagem e existem entre si na sociedade moderna. 

Neste contexto serão abordados fatos históricos que direcionaram o objetivo de 

vida uma pessoa para o mundo, transpondo as dificuldades de forma a realizar o que até 

então era tido como impossível.  

A trajetória da empresa é constituída por altos e baixos, que vão desde a 

necessidade de formação de novos mercados para seus produtos até apostas equivocadas 

que quase custaram tudo que a Apple tinha a perder, afinal ter um computador pessoal 

era até então um conceito inimaginável em meados dos anos 1970.  

Sem dúvidas Steve Jobs era único, e mais do que isso, foi personagem crucial no 

processo evolutivo gradual que se seguiu a partir dos primeiros dispositivos de 

comunicação virtual. Estes que, ao longo do tempo, passaram a ditar as regras da 

interação humana, facilitando a vida das pessoas por meio de interfaces usuais que 

simplificavam os processos cognitivos e, consequentemente, aumentavam o rendimento 

diário das pessoas no que diz respeito à comunicação e trabalho. 

O comprometimento instituído na empresa levou a Apple a ser o que ela é 

atualmente, fator este que requisitou esforços intangíveis. Assim, ao longo do tempo 

formaram-se a alma e o legado de uma empresa revolucionária que por meio de um 

processo gradativo excedeu seus próprios objetivos, objetivos estes que foram 

marcantes no direcionamento do caminho mercadológico desbravado. 
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Capítulo 1: A História da Apple 

1.1 Com Steve 

 

A primeira coisa que vem à cabeça quando dizemos celular, smartphone ou até 

mesmo telefone é o iPhone. Mas o que fez um único modelo de celular (entre tantos 

outros no mercado) virar sinônimo para um produto tão amplo? O que fez, da mesma 

forma, o iPod virar sinônimo para reprodutor de músicas, iPad virar sinônimo de tablet, 

etc.? A resposta poderia ser uma soma de fatores, como gênios do marketing, funções 

inovadoras, pessoas certas no lugar certo e na hora certa, ideias roubadas, métodos 

controversos, produtos exclusivos, únicos, etc. Nesse capítulo, será contada a história 

dessa grande marca. 

A Apple foi fundada em 1976 por dois estudantes, um no colegial e outro na 

universidade da Califórnia, Steve Jobs e Steve Wozniak. O encontro dos dois foi 

inesperado, segundo o próprio Wozniak: “Nós nos encontramos pela primeira vez em 

1971, durante meus anos de faculdade, enquanto ele [Steve Jobs] estava no colégio. Um 

amigo disse, 'você deve conhecer Steve Jobs, porque ele gosta de eletrônica e também 

faz pegadinhas’ Assim, ele nos apresentou”, contou ele a ABC. 

A marca teve como projeto inicial o computador Apple I, desenvolvido por 

Wozniak entre uma aula e outra na universidade. Embora bastante avançado e 

audacioso para a época (1976), o Apple I foi recusado pelas gigantes Atari e HP (para 

quem Steve Jobs havia trabalhado em um emprego de verão e Wozniak trabalhava em 

um emprego de tempo integral), que se recusaram a comprar o mesmo, alegando que 

não enxergavam um mercado promissor para os computadores pessoais em um futuro 

próximo. Mesmo com a negativa, a dupla acreditou em seu produto e resolveu levar o 

projeto em frente, produzindo-o com recursos próprios. 

No entanto, mesmo com todos os esforços da dupla, o Apple I não teve boas 

vendas, totalizando um total de pouco mais de 200 unidades comercializadas. Mesmo 

com as vendas inferiores àquelas que seus criadores desejavam, os lucros sustentaram a 

Apple durante todo o ano seguinte, permitindo que eles tivessem aporte financeiro para 

trabalhar na produção e lançamento de versões mais potentes.
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Figura 1: Apple I 

Como continuação de suas pesquisas, a Apple apresentou o Apple II no ano 

seguinte. Com este modelo finalmente a Apple conseguiu alcançar o sucesso, apesar do 

alto preço para a época: US$ 1.298, cerca de 10.000 dólares em valores atuais. 

Em suas configurações, o Apple II vinha com modestos 4 KB de memória, 

expansível até 52kb, e 12 KB de memória ROM, uma grande sacada para a época, já 

que assim ele podia armazenar um interpretador BASIC (linguagem padrão da época) e 

o software de bootstrap, lido no início do boot. Com isso era só ligar e imediatamente 

começar a programar ou carregar programas (no Apple I, era preciso primeiro carregar a 

fita com o BASIC, para só depois fazer outra coisa). Seu sistema de armazenamento 

tinha 120kb de espaço. As placas expansíveis eram fabricadas por uma empresa recém-

formada na época, a Microsoft. 

O Apple II já era bem mais parecido com um computador atual, pois vinha com 

as características que estamos acostumados a ver hoje em dia em uma máquina, como 

um gabinete de plástico e até um teclado incorporado. O computador foi lançado em 

uma série de versões diferentes, e entre as inovações apresentadas já no primeiro 

modelo, podemos citar a placa gráfica (com o máximo de resolução 280 x 192 e 6 

cores) e o sistema de saída de som. 
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Figura 2: Um dos programas mais populares para o Apple II: o Visual Calc, ancestral 

dos programas de planilha atuais. 

A linha Apple II se tornou tão popular que sobreviveu até o início dos anos 90, 

acumulando entre 5 e 6 milhões de unidades vendidas em 17 anos de produção, o que 

lhe concedeu o título de o computador pessoal por mais tempo produzido até hoje. O 

último lançamento da série foi o Apple IIC Plus, que utilizava um processador de 4 

MHz e memória de 128kb, expansível até 1,25mb. Esta versão vinha também com um 

drive de disquetes de 3.5", bastante parecido com o último modelo disponível às pessoas 

até alguns anos atrás. 

Com o sucesso do Apple II a empresa não perdeu tempo em desenvolver o 

sucessor, o Apple III. Com processador de 2 mhz e memória de 128kb, expansível até 

512kb a promessa acabou se tornando um verdadeiro fracasso. Principalmente por não 

ter sido desenhado pelo mesmo criador dos modelos anteriores, Steve Wozniak, e sim, 

pela equipe de marketing da Apple, cuja única preocupação era seguir à risca as ideias 

malucas e devaneios de Steve Jobs. 

Por causa disso, o Apple III saiu das fábricas cheio de defeitos. Por exemplo: 

não possuía ventoinhas de refrigeração (uma obsessão de Steve Jobs), e por isso 

esquentava rápido demais, travava constantemente, além de suas peças simplesmente se 
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soltarem. Wozniak disse posteriormente que, o Apple III era uma máquina que "tinha 

100% de falhas de hardware". Por fim, o computador que custava US$ 4.340 vendeu 

somente 75 mil unidades, das quais 14 mil retornaram à Apple por defeitos e 

insatisfação dos clientes. 

Paralelamente ao fracasso do Apple III, o Apple II fazia um enorme sucesso, 

permitindo à empresa começar a investir no desenvolvimento de computadores com 

interface gráfica, possibilidade de conexão em rede e mouse. A "ideia" afirma-se surgiu 

após uma visita de Steve Jobs ao laboratório da Xerox, onde computadores com 

interface gráfica já eram desenvolvidos desde a década de 70 (embora sem sucesso, 

devido ao alto custo). Essa visita de Steve Jobs à sede da Xerox é até hoje um dos casos 

mais polêmicos da história da computação, e nem é pela veracidade da história, que já 

foi, inclusive, confirmada pelo próprio Steve Jobs, veja o que ele disse certa vez; “Quer 

dizer, Picasso tinha um ditado que afirmava: ‘Artistas bons copiam, grandes artistas 

roubam’. E nós nunca sentimos vergonha de roubar grandes ideias”. Em outra 

oportunidade ele diria: “Eles estavam com a cabeça em copiadoras e não tinham a 

mínima ideia sobre o que um computador podia fazer. Eles simplesmente 

transformaram em derrota a maior vitória da indústria de computadores. A Xerox 

poderia ter sido dona de toda a indústria de computadores. ” 

E essas “inspirações”, que a Xerox deu a Steve Jobs, seriam transformadas em 

inovação no lançamento do seu novo modelo: o Apple Lisa (nome da filha de Jobs e 

mais uma de suas excentricidades), em 1983. O modelo saía de fábrica com as seguintes 

configurações: processador de 5 MHz, 1 MB de memória RAM, dois drives de disquete 

de 5¼ de alta densidade, HD de 5 MB e um monitor de 12 polegadas, com resolução de 

720 x 360. Uma configuração excepcional à época. Outro ponto chave do Lisa é que 

este modelo contava com uma suíte de aplicativos de escritório semelhantes ao Office 

atualmente. O ponto negativo deste modelo era o preço: US$ 9.996 dólares da época 

(suficiente para comprar 5 PCs, seu concorrente, fabricados pela IBM), cerca de US$ 

23.666 dólares atuais. 
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Figura 3: Apple Lisa 

Fruto de um investimento de cerca de US$ 150 milhões, a conta do Apple Lisa 

acabou dando prejuízo. Embora fosse melhor do que os concorrentes, ele não obteve 

sucesso considerável, ainda mais tendo em vista que o Apple II ia de vento em popa na 

mesma época. No total, foram produzidas cerca de 100.000 unidades em dois anos, 

sendo a maior parte delas vendidas com grandes descontos, e muitas vezes abaixo do 

preço de custo, por exemplo, um lote de 5.000 unidades que foi vendido para a Sun em 

1987, após a descontinuação do modelo. 

Como lado positivo, pode-se dizer que o desenvolvimento do Lisa serviu de base 

para o Macintosh, um dos maiores sucessos da época e da própria Apple. Lançado em 

1984, falou-se na época que ele tinha vindo para ameaçar o monopólio dos PCs. A 

configuração, similar a dos PCs, tinha processador de 8 MHz, 128 KB de memória e um 

monitor de 9 polegadas. A grande arma do Macintosh contra seu concorrente era o 

MacOS 1.0 (outro resquício do Lisa, porém otimizado para consumir muito menos 

memória). Seu sistema operacional inovador, diferentemente do MS-DOS era 

totalmente feito para funcionar com interface gráfica e mouse, facilitando muito a 

operação das máquinas. 

O Macintosh foi o primeiro dos sucessos de marketing da empresa, fator que se 

tornaria uma característica e pautaria os lançamentos da marca até hoje. No superbowl 

XVIII, em janeiro de 1984 a Apple pagou uma enorme quantia de dinheiro para ter o 
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anúncio abaixo veiculado para todos os Estados Unidos através de três redes 

nacionais ABC, CBS e NBC, além de cinquenta estações locais. O A ideia do comercial 

foi baseada na obra caótica “1984” do autor George Orwell e dirigida por Ridley Scott. 

Segundo a Tv Guide esse é o maior comercial de todos os tempos. 

Em 1985, à medida que o Macintosh se tornava um sucesso de vendas, Steve 

Jobs, que tinha recebido a missão de reunir e liderar as equipes do Macintosh e do Lisa 

tornava-se cada vez mais autoritário e maldoso. Sua personalidade difícil e suas 

excentricidades já começavam a criar problemas internos, o que levou a empresa a 

cogitar cada vez mais seu afastamento. 

Em maio do mesmo ano, com o esfriamento das vendas do Macintosh, o 

conselho de administração da empresa decidiu afastá-lo da equipe. A empresa deu ainda 

uma oportunidade para que Jobs ficasse com o título de presidente do conselho e no 

papel de visionário dos produtos, sem o controle de qualquer divisão ou encargo 

operacional. No entanto, dotado de uma megalomania típica dos grandes líderes, ele não 

aceitou e agora estava fora da empresa que há quase 10 anos atrás havia sido um dos 

fundadores. 

 

Figura 4: MacOS 1.0 

 

 



9 
 

 

1.2 Sem Steve 

 

Após a saída de Steve Jobs, a empresa precisava se reinventar e apostar em um 

novo mercado, e nada melhor do que a grande novidade da época: os computadores 

portáteis. O primeiro portátil da Apple chamou-se Macintosh Portable, que contava com 

um processador de 16 mega-hertz e memória de 1 megabyte, expansível até 9 

megabytes, a bateria garantia 12h de independência. O portátil foi lançado em 1989 ao 

preço inicial era de US$ 6.500 e pesava 7,5 quilos. 

Embora não tenha vendido tão bem quanto a Apple esperava, essa máquina 

serviu de experiência para que trabalhassem em seu próximo lançamento portátil: o 

Powerbook em 1991, mesmo ano em que a empresa apresentou seus primeiros modelos 

com tela colorida, uma verdadeira revolução. 

Esse notebook tinha um processador com capacidade de 16 mhz e memória de 2 

a 8 mb. Seu preço já era bem mais acessível, custando US$ 2.300 dólares (pouco mais 

de 4 mil dólares). O Powerbook foi um verdadeiro sucesso, teve "apenas" 1 milhão de 

dólares destinados ao marketing, e, mesmo assim, gerou 1 bilhão de dólares em vendas, 

somente no seu primeiro ano. Ao contrário do seu antecessor, que foi escolhido um dos 

piores produtos tecnológicos do mundo (Apple III), este foi eleito o 10º melhor pela 

mesma revista. 

Em grande parte, por “culpa” das vendas bilionárias o Powerbook, muitos 

analistas dizem que nesse momento iniciava-se a era de ouro da Apple, o que ela soube 

aproveitar muito bem. Nos anos seguintes a empresa lançaria mais de 15 modelos 

diferentes de Powerbok e Powerbook Duo. 

https://www.oficinadanet.com.br/artigo/1150/o_iphone_travou_veja_como_resolver
https://www.oficinadanet.com.br/post/13914-notebook-esquentando-muito-o-que-faco
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Figura 5: Macintosh PowerBook 

No entanto, em 1993, a Apple resolveu descontinuar a série Apple II que se 

tornou muito cara para ser produzida e não conseguia fazer frente à série Macintosh, sua 

linha mais barata e vendável. Ao mesmo tempo, a Microsoft estava despontando como a 

maior empresa do mundo no ramo da computação, com seus pc’s mais baratos que o 

concorrente. 

Ao invés de a Apple utilizar os enormes lucros das vendas para “contra-atacar” 

com pesquisa, inovação e produtos, resolveu processar a Microsoft, alegando que o 

projeto gráfico de seus pc’s era uma cópia do Apple Lisa. A disputa judicial se arrastou 

por vários anos até ser indeferida. Ao final deste período, a Microsoft já era a maior 

empresa de tecnologia do mundo e a Apple só piorava. 

Para tentar combater a Microsoft, a Apple se aliou a IBM e a Motorola na 

aliança AIM. O objetivo era criar uma nova plataforma de computação que usaria 

hardwares da IBM e da Motorola, com os softwares da Apple. Como resultado, a Apple 

lançou o Macintosh Power, o primeiro de muitos computadores da marca a usarem o 

processador PowerPC da Motorola. 

Porém, haviam grandes transtornos internos, como: demissões em massa, troca 

de presidentes, tentativas frustradas de melhorar o Mac OS, etc. Ao mesmo tempo em 

que a Microsoft ganhava terreno e uma disputa judicial que se arrastava por anos, uma 

série de grandes fracassos de produtos e prazos não cumpridos terminaram por manchar 
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a reputação da Apple, por exemplo o Macintosh especial para comemorar os 20 anos da 

Apple. 

 
Figura 6: 20th Anniversary Macintosh 

Com o aniversário de 20 anos da empresa que se aproximava cada vez mais, a 

Apple decidiu que deveria lançar algo especial, aproveitaram para lançar um Macintosh 

em edição comemorativa de 20 anos. A ideia era lançar um produto diferenciado e 

exclusivo para os consumidores. Assim surgiu o 20th Anniversary Macintosh, um 

computador com 250 mhz de processador, e 32 ~ 128 mb de memória ram, a tela de 

LCD tinha 12 polegadas e alcançava uma resolução de 800x600. 

O problema era que nem mesmo a Apple sabia o que estava fazendo, tanto que a 

edição comemorativa aos 20 anos da empresa foi lançada quase um ano depois do 

aniversário, com um valor muito acima do mercado. Somente 12 mil unidades deste 

modelo foram fabricadas, tirando o computador de produção menos de um ano após seu 

lançamento. 

Nos anos 90, com o sucesso de grandes empresas de videogame como Nintendo, 

Sega e Sony, a Apple também quis fazer parte desse sucesso e obter o mesmo lucro. 

Assim surgiu o Apple Bandai Pippin. 
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Figura 7: Videogame PipPin 

Diferente dos consoles da Nintendo e de outros nomes de sucesso, cujos lucros 

vinham principalmente do licenciamento dos jogos, a Apple resolveu inovar novamente 

e apostar no licenciamento de uma plataforma baseada no Mac OS para lançar seu 

videogame. Para utilizá-la o desenvolvedor teria de pagar uma licença para receber as 

especificações de arquitetura e kits de desenvolvimento e, posteriormente, receberia 

royalties por cada unidade fabricada e vendida. A única produtora grande por trás dos 

games do Pippin era a própria Bandai, parceira no desenvolvimento do console. No 

final das contas, em seu pouco tempo de vida (1 ano) o veideogame somou menos de 80 

games disponíveis. 

Das 100 mil unidades do Pippin que foram produzidas pela parceria 

Apple/Bandai, somente 42 mil delas foram comercializadas a US$ 599 cada, mais um 

motivo crucial no fracasso da plataforma. Por este motivo o Pippin galgou a posição de 

número 22 na mesma lista citada anteriormente, que escolher os piores dispositivos 

eletrônicos do mundo. 

 

1.3 O retorno de Steve 

 

No entanto, um ponto positivo pode ser tirado de toda essa série de fracassos: a 

Apple viu que precisavam de algo a mais se quisessem se reerguer. A solução para isso 
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era a volta de Steve Jobs. Após a Apple comprar a empresa criada por Steve Jobs, 

quando saiu da Apple em 1985, ele retornou ocupando agora a função de conselheiro, 

em 1997. 

Além de comprar a empresa criada por Steve Jobs, a Next Computer, a Apple 

adquiriu várias outras empresas do ramo de softwares de produção digital, uma 

estratégia de realinhar seus pensamentos e criar um portfólio de produção digital 

profissional e ou para o consumidor. Entre suas aquisições estão o software Final Cut 

Pro da Macromedia, em 1998, indicando sua expansão no mercado de edição de vídeo 

digital, a empresa Nothing Real e a Emagic em 2002. 

Como resultado da compra do Final Cut, surgiram o IMovie para os 

consumidores domésticos e o Final Cut Pro para os profissionais em 1999. O software 

logo passou a ser um programa de edição de vídeo bastante utilizado, alcançando a 

marca de 800 mil usuários registrados no início de 2007. Já a compra da Nothing Real 

rendeu o software de composição digital “Shake”, e, através do Emagic a aplicação 

GarageBand. Haveria ainda o lançamento do iPhoto que concluiria a suíte iLife.  

Outra mudança foi o acordo entre a Apple e Microsoft. O negócio ocorreu em 

1997, quando a Microsoft comprou 150 milhões de dólares em ações sem direito de 

voto da Apple. A aliança foi porque a Microsoft queria desenvolver uma versão do 

pacote Office para o sistema operacional da Apple. 

Paralelamente a essas estratégias de inovação digital, Steve Jobs voltou à Apple 

com uma missão: reinventar a marca que morria lentamente e rumava à falência. E foi 

justamente isso que ele fez. Em 15 de agosto de 1998, a Apple apresentou sua nova 

arma: um computador “tudo em um”: o iMac. A equipe de design do iMac foi liderada 

por Jonathan Ive, aposta pessoal de Jobs, que mais tarde iria projetar também o iPod e o 

iPhone. 

O iMac, produzido até hoje, em sua 8ª geração, contou com tecnologia moderna 

e um design único desde a primeira versão, a G3. O primeiro iMac vendeu cerca de 800 

mil unidades em seus primeiros cinco meses. 

Inovando ao ser o primeiro modelo de computador a destoar da característica cor 

bege e apresentar modelos coloridos, a versão inicial chegava ao consumidor com até 

128gb de HD, entre 32 e 512 mb de memória Ram e processador de 233 mhz até 750 

mhz, dependendo da configuração escolhida. Hoje em dia os iMac’s são conhecidos por 

seu alto desempenho, sendo a escolha da maioria dos hardcore users como designers, 

editores de vídeo, desenvolvedores, etc. 
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Um outro fator que chamou a atenção das pessoas quanto ao iMac, na época de 

seu lançamento, foi um dos comerciais vinculados na mídia. Apelidado de " Shootout 

simplicity", um garoto de 7 anos e seu border collie de nome Brodie são desafiados a 

montar um iMac, correndo contra Adam Taggart, um estudante de MBA da 

Universidade de Stanford, com um HP Pavilion 8250.  Em uma corrida para ver quem 

montava primeiro a máquina e acessava a internet, Johann e Brodie terminaram em 8 

minutos e 15 segundos, enquanto Adam ainda estava trabalhando nele até o final do 

comercial, ele demoraria quase 30 minutos para realizar a tarefa. 

Com o sucesso das vendas do iMac, a Apple começou novamente a respirar com 

mais alívio, podendo planejar então uma nova inovação entre sua linha de produtos: 

estava na hora de reformular o famoso Mac OS, seu sistema operacional. A ideia era 

criando uma plataforma nova que fosse poderosa e unisse o poder e a estabilidade do 

sistema Unix com a praticidade e elegância do consagrado Mac OS. Em 2001 foi 

lançado o Mac OS X V 10.0 Cheetah. 

Steve Jobs tinha para a empresa não só em vista o mercado de computadores. 

Ele queria mais. Assim, foi lançado, em 2001, o MP3 player iPod junto com a loja 

iTunes, a plataforma mais bem-sucedidas de venda online de músicas de todos os 

tempos. 

Revolucionando o mundo da música o iPod, minúsculo e com milhares de 

músicas em seu interior, consagrou-se como o maior sucesso de vendas da Apple, sendo 

superado somente em 2010 pelo iPhone. Até o final de 2013, a Apple vendeu quase 400 

milhões de iPods no mundo, somando todos os modelos. 

Parte do sucesso do iPod foi resultado do iTunes. Comprado pela Apple em 

2000, a plataforma que integrava música, vídeo, um avançado sistema de bibliotecas, 

compra e download de músicas, aplicativos, jogos, filmes, rádios, sincronização e 

backup de dispositivos e periféricos da marca, podcasts, programas de tv, audiobooks, 

gerenciamento de contas, etc. foi um sucesso desde seu lançamento.  

Como dito anteriormente, a Apple estava se reinventando sob o comando de 

Steve Jobs, para isso uma série de medidas foram tomadas (como mudar o nome da 

empresa de “Apple Computer” para “Apple Inc.”), entre elas, diversificar o cenário de 

atuação. Com o iPod ela tentaria dominar o mercado da música móvel, no entanto havia 

outro campo que era de interesse da empresa: telefonia móvel. E para isso era preciso 

um aparelho, mas não um como havia na época. Era preciso algo que reunisse diversas 

funções em um só dispositivo, que navegasse na internet, tivesse a versatilidade dos 
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milhares de Apps, funções de vídeo e imagem, tela maior, integrasse a praticidade de 

ouvir música como no iPod, etc. 

O resultado de tudo isso, o primeiro iPhone foi lançado em 2007 em plena 

expansão do iPod. Tentar explicar o fenômeno iPhone é complicado, parece que as 

palavras são insuficientes para dar conta do que ele representou em transformação para 

o mundo da tecnologia. Com a ajuda dele, a Apple tornou-se uma das mais valiosas 

empresas de capital aberto do mundo. O iPhone é o telefone mais vendido países como 

os Estados Unidos e o Japão, por exemplo. 

Um dos fatores de sucesso do iPhone foi sem dúvidas o touchscreen e a ausência 

de botões. Embora já existissem smartphones e telas touchscreen em 2007, nenhum 

deles tinha uma interface tão fácil de usar e uma tela com uma resposta ao toque tão boa 

quanto ao novo aparelho da Apple. E com esse smartphone, a Apple conseguiu entregar 

ao consumidor final um aparelho com hardware poderoso, lindo visualmente, com todos 

os detalhes pensados de forma exaustiva. No quesito de facilidade de uso, nenhum 

concorrente conseguia equiparar-se à facilidade do IOS, o sistema operacional prático e 

ágil inaugurado pelo iPhone.  

Podemos avaliar a influência e o sucesso do iPhone no momento em que vimos 

que os concorrentes, e os smartphones de modo geral, passaram a “imitar” as 

características popularizadas pelo aparelho da Apple. Aqueles que não seguiram a 

tendência, ficaram para trás e perderam mercado, erro pelo qual a marca vem pagando 

até hoje. 

Um detalhe que merece atenção é o trecho abaixo em que Steve Ballmer, um dos 

principais executivos da Microsoft desdenha o aparelho logo após seu lançamento. 

Segundo ele o telefone não daria certo, pois era o telefone mais caro já lançado na 

história e somente quem teria condições para arriscar e comprar o modelo seriam os 

empresários, estes, no entanto, nunca comprariam um celular sem teclado QWERTY 

para escrever seus e-mails. 

Um fato interessante sobre o iPhone no Brasil e que poucos sabem é que aqui a 

marca iPhone foi registrada em 2000 pela empresa Gradiente. De acordo com o registro, 

a Gradiente previu a revolução na convergência de voz e dados através da Internet logo 

na virada do século e solicitou a patente do nome. Isso, claro, gerou uma disputa 

judicial por anos e só foi concluída em 2008. Em 2012, IGB (novo nome da Gradiente) 

lançou sua própria linha de smartphones com o sistema Android com o nome comercial 

a que tem os direitos exclusivos.  
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Figura 8: Smartphone da Gradiente 

Paralelamente ao sucesso do iPhone, do Macbook Pro e das vendas ainda 

significativas do iPod, a Apple surpreende novamente em 2010, apresentando um novo 

conceito de tecnologia: o Apple iPad, revolucionando e tornando-se sinônimo de tablet, 

vendendo mais de 300 mil unidades no dia do lançamento. Em 2014 a empresa 

anunciou que o aparelho atingiu a marca de mais de 200 milhões de unidades 

comercializadas. 

Mesclando funcionalidades do iPhone e do Macbook, um iPad pode gravar 

vídeo, tirar fotos, ouvir música, executar funções de Internet, tais como navegação na 

web e e-mail, jogos, navegação GPS, redes sociais, etc. além dos milhares de aplicativo.  

Nas palavras de Steve Jobs, no dia do lançamento: “a estratégia [do iPad] é 

muito simples. O que nós queríamos era colocar um incrível computador dentro de um 

livro que você pudesse carregar para aonde você fosse e que aprendesse a usar em 20 

minutos. ” 

Disponível hoje em vários tamanhos e modelos, o iPad tornou-se muito mais do 

que um eletrônico para diversão e entretenimento. Em 2013, por exemplo, o governo 

de Andorra obrigou, literalmente, todos os alunos do ensino público a comprar uma 

tablet da Apple para uso escolar. O objetivo, em declarações feitas à imprensa, era 

evitar que alunos carreguem livros pesados que prejudicassem a saúde. Dessa forma um 

tanto quanto controversa, Andorra transformou-se no primeiro país a apostar nesta 
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tecnologia como meio de ensino. Frente às críticas, o governo explicou que as famílias 

pobres poderiam parcelar o aparelho e que, mesmo sendo o mais caro, era o único no 

mercado a oferecer uma experiência completa de ensino. 

 
Figura 9: Diferentes modelos de iPad 

Em 17 de janeiro de 2011, Jobs anunciou em um memorando interno da Apple 

que ele iria se afastar de suas funções por um período indeterminado, para cuidar de sua 

saúde. Tim Cook assumiu as funções pontuais de Jobs, que ainda permaneceria nas 

funções vitais e decisivas da empresa até 24 de agosto do mesmo ano, quando renunciou 

ao cargo de CEO.  

Steve Jobs havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003. No início, 

ele se recusou a um tratamento médico convencional, utilizando alimentação vegana, 

acupuntura, remédios de ervas e até mesmo um vidente para curar a enfermidade. 

Segundo Barrie Cassileth, o chefe do departamento de medicina integrativa do 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, "a fé de Jobs na medicina alternativa 

provavelmente lhe custou a vida [...] ele tinha o único tipo de câncer pancreático que é 

tratável e curável [...] ele essencialmente cometeu suicídio”. 

Steve Jobs faleceria pouco mais de 1 mês depois, em decorrência de uma parada 

respiratória, no dia 5 de outubro de 2011, encerrando uma era de sucesso na empresa 

mais valiosa do mundo. 

A vida, no caso, a empresa, segue e a Apple continuaria seu caminho para o total 

domínio do mercado, e para isso não vai poupar: adquiriu a C3 Technologies, por US $ 

240 milhões, a Anobit por US $ 500 milhões, Swell por 30 milhões, Beats Electronics 

por 3 bilhões e muitas outras, foram mais de 60 aquisições de empresas desde a 

fundação. No ramo dos produtos vieram o iPhone 5, iPhone 6, iPad Air 2, iPad Mini. 
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Atualmente a Apple vem pesquisando sobre realidade aumentada; sobre algo 

ainda não bem explicado, que envolve tweets em tempo real (já que ela comprou 2 

empresas que desenvolvem tecnologia neste setor), entre outros produtos que não se tem 

ideia. 
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Capítulo 2 – Steve Jobs, a história de vida 

2.1 A adoção 

 

Steven Paul Jobs nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955, em San Francisco, 

Califórnia. Seus pais biológicos chamam-se Joanne Simpson e Abdulfattah John 

Jandali, que o deram para adoção logo após o seu nascimento. O objetivo deles é que 

Steve fosse criado por pais graduados e que incutissem esse desejo nele. Seus pais 

adotivos se chamam Paul e Clara Jobs. Steve Jobs soube desde cedo que havia sido 

adotado: “Meus pais eram muito abertos comigo em relação a isso”. Ele tinha uma 

memória vívida de estar sentado no gramado de sua casa, quando tinha seis ou sete 

anos, e contar esse fato para a menina que morava do outro lado da rua. “Então isso 

significa que seus pais verdadeiros não queriam você? ”, a menina perguntou. “Ooooh! 

Relâmpagos explodiram em minha cabeça”, segundo Jobs. “Lembro-me de correr para 

casa, chorando. E meus pais disseram: ‘Não, você tem de entender’. Estavam muito 

sérios e me olharam diretamente nos olhos. Eles disseram: ‘Nós escolhemos 

especificamente você’. Ambos disseram isso e repetiram devagar para mim. E puseram 

ênfase em cada palavra daquela frase. ” 

Abandonado. Escolhido. Especial. Esses conceitos se tornaram parte de quem 

Jobs era e como ele se via. Seus amigos mais próximos acham que o fato de saber que 

foi abandonado ao nascer deixou algumas cicatrizes. Diz Del Yocam, seu colega de 

longa data: “Acho que seu desejo de ter controle completo de tudo o que faz deriva 

diretamente de sua personalidade e do fato de que foi abandonado ao nascer. Ele quer 

controlar seu ambiente, e vê o produto como uma extensão de si mesmo”. Greg 

Calhoun, que se tornou amigo de Jobs logo após a faculdade, viu outro efeito: “Steve 

me falou muito sobre o abandono e a dor que isso causou. Isso o fez independente. Ele 

seguiu a batida de um baterista diferente, e isso veio de estar em um mundo diferente 

daquele em que nasceu”. 

 

2.2 O Vale do Silício  

 

A infância que Paul e Clara Jobs criaram para seu filho foi, sob muitos aspectos, 

um estereótipo do final dos anos 1950. Quando Steve estava com dois anos, eles 

adotaram uma menina chamada Patty, e três anos depois se mudaram para um conjunto 

residencial nos subúrbios. A companhia de financiamento em que Paul trabalhava, a cit, 
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o havia transferido para sua filial em Palo Alto, mas ele não tinha condições financeiras 

de morar lá, então a família foi parar num loteamento em Mountain View, uma cidade 

menos cara, logo ao sul de Palo Alto.  

Lá, Paul Jobs tentou transmitir seu amor pela mecânica e por carros. “Steve, esta 

é sua bancada de trabalho agora”, disse enquanto demarcava uma parte da mesa na 

garagem da casa. Jobs lembrou ter ficado impressionado com o foco do pai no ofício 

artesanal: “Eu achava que o senso de design de meu pai era bastante bom, porque ele 

sabia como fazer qualquer coisa. Se precisávamos de um armário, ele o fazia. Quando 

construiu nossa cerca, me deu um martelo para que eu pudesse trabalhar com ele”. 

Seu pai proporcionou a Steve sua primeira exposição à eletrônica. “Ele não tinha 

um conhecimento profundo de eletrônica, mas havia topado com ela muitas vezes em 

automóveis e outras coisas que consertava. Ele me mostrou os rudimentos do assunto, e 

fiquei muito interessado naquilo. ” Ainda mais interessantes eram as viagens para 

garimpar peças. “Todo fim de semana tinha uma viagem aos ferros-velhos. 

Procurávamos um gerador, um carburador, todos os tipos de peças. ” Ele lembrou ter 

visto o pai negociar no balcão. “Ele era um bom negociador, porque sabia melhor do 

que os caras do balcão quanto as peças deviam custar. ” Isso ajudou seus pais a cumprir 

a promessa feita quando ele foi adotado. “Meu fundo educacional veio de meu pai pagar 

cinquenta dólares por um Ford Falcon batido ou algum outro carro que não andava, 

trabalhar nele por algumas semanas e vendê-lo por 250 — e não contar para a Receita. ” 

Como a maioria das crianças, ele foi influenciado pelas paixões dos adultos ao 

seu redor. “A maioria dos pais do bairro fazia coisas realmente legais, como células 

fotoelétricas, pilhas e radares”, contou Jobs. “Cresci admirando essas coisas e 

perguntando às pessoas sobre elas. ” O mais importante desses vizinhos, Larry Lang, 

morava sete casas adiante. “Ele foi meu modelo do que um engenheiro da hp deveria 

ser: um grande radioamador, um cara da pesada em eletrônica”, lembrou. “Ele pegou 

um microfone de carbono, uma bateria e um alto-falante e pôs nesta entrada. Me fez 

falar ao microfone de carbono e amplificou no alto-falante. ” O pai de Jobs lhe havia 

ensinado que os microfones precisavam sempre de um amplificador eletrônico. “Então, 

corri para casa e disse a meu pai que ele estava errado. ”  

“Não, precisa de um amplificador”, o pai lhe assegurou. E, quando Steve 

protestou, o pai disse que ele estava maluco. “Não pode funcionar sem um amplificador. 

Tem algum truque nisso. ”  
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Jobs lembrou-se do incidente vividamente porque foi a primeira vez que 

percebeu que seu pai não sabia tudo. Então, começou a se dar conta de uma coisa mais 

desconcertante: era mais inteligente do que os pais. Jobs sempre havia admirado a 

competência e a esperteza de seu pai. “Ele não era um homem instruído, mas sempre 

achei que era bem inteligente. Não lia muito, mas era capaz de fazer muita coisa. Era 

capaz de entender quase tudo que fosse mecânico. ” No entanto, o incidente do 

microfone de carbono deu início a um processo dissonante de perceber que ele era de 

fato mais inteligente e perspicaz do que seus pais. “Foi um momento muito importante, 

que está gravado na minha mente. Quando me dei conta de que era mais inteligente do 

que meus pais, senti uma vergonha tremenda por ter pensado isso. Nunca vou esquecer 

aquele momento. ” Essa descoberta, disse ele mais tarde a amigos, além do fato de que 

era adotado, o fez se sentir um pouco à parte — distante e separado — tanto de sua 

família como do mundo.  

Outra camada de consciência se acrescentou a essa logo depois. Ele não só 

percebeu que era mais brilhante do que os pais como descobriu que eles sabiam disso. 

Paul e Clara Jobs eram pais amorosos e estavam dispostos a adaptar suas vidas à 

situação de ter um filho que era muito inteligente — e também teimoso. Eles se 

esforçariam muito para servi-lo, trata-lo como alguém especial. E, em breve, Steve 

também descobriu esse fato. “Meus pais me entenderam. Eles sentiram que tinham 

muita responsabilidade, depois que perceberam que eu era especial. Descobriam 

maneiras de me dar coisas e me pôr em escolas melhores. Estavam dispostos a se 

submeter às minhas necessidades. ” 

Desse modo, ele cresceu não só com o sentimento de ter sido abandonado, mas 

também de que era especial. Em sua opinião, isso foi mais importante na formação de 

sua personalidade. 

 

2.3 Escola 

 

Antes mesmo de entrar na escola, sua mãe o havia ensinado a ler. Isso, no 

entanto, criou alguns problemas. “Eu andava meio entediado nos primeiros anos, então 

me ocupava me metendo em encrencas. ” Também ficou logo claro que Jobs, por 

natureza e criação, não estava disposto a aceitar a autoridade. “Me vi diante de uma 

autoridade de um tipo diferente da que eu conhecia, e não gostei. E eles realmente quase 

me pegaram. Chegaram perto de tirar qualquer curiosidade minha. ”  
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Sua escola, a Monta Loma Elementary, uma série de prédios baixos dos anos 

1950, ficava a quatro quadras de sua casa. Ele combatia o tédio pregando peças. “Eu 

tinha um amigo chamado Rick Ferrentino, e nós arranjávamos todo tipo de encrenca. 

Como quando fizemos pequenos cartazes anunciando ‘Traga seu animal de estimação 

para a escola’. Foi uma loucura, com cães perseguindo gatos por toda parte, e os 

professores ficaram malucos. ” Em outra ocasião, eles convenceram as outras crianças a 

lhes dizer os números da combinação dos cadeados de suas bicicletas. “Depois fomos 

para o pátio e trocamos todos os cadeados, e ninguém com.seguiu sair com as bicicletas. 

Demoraram até tarde da noite para acertar as coisas. ” Quando ele estava no terceiro 

ano, as brincadeiras se tornaram um pouco mais perigosas. “Uma vez detonamos um 

explosivo debaixo da cadeira da nossa professora, a senhora Thurman. Ela ficou com 

um tique nervoso. ”  

Não surpreende que ele tenha sido mandado para casa duas ou três vezes antes 

de terminar o quarto ano. Seu pai, no entanto, já havia começado a tratá-lo como 

especial, e na sua maneira calma, mas firme, deixou claro que esperava que a escola 

fizesse o mesmo. “Olhe, não é culpa dele”, disse Paul Jobs aos professores, conforme 

lembrou o filho. “Se não conseguem mantê-lo interessado, a culpa é de vocês. ” Jobs 

não se lembrou de que seus pais alguma vez o tivessem punido pelas transgressões na 

escola. “O pai do meu pai era alcoólatra e o chicoteava com um cinto, mas acho que eu 

nunca fui espancado. ” Seu pai e sua mãe, acrescentou, “sabiam que a culpa era da 

escola por tentar me fazer memorizar coisas estúpidas em vez de me estimular”. Ele já 

começava a mostrar a mistura de sensibilidade e insensibilidade, irritabilidade e 

indiferença que o marcaria pelo resto da vida. 

Quando chegou a hora de ir para o quinto ano, a escola decidiu que era melhor 

colocar Jobs e Ferrentino em classes separadas. A professora da classe avançada era 

uma mulher corajosa e decidida chamada Imogene Hill, conhecida como “Teddy”, e ela 

se tornou, conforme Jobs, “uma das santas de minha vida”. Depois de observá-lo por 

duas semanas, ela concluiu que a melhor maneira de lidar com ele era suborná-lo. “Um 

dia, depois da aula, ela me deu um caderno de exercícios com problemas de matemática 

e disse: ‘Quero que você o leve para casa e faça isso’. E eu pensei: ‘Você está louca? ’. 

E então ela puxou um desses pirulitos gigantes, que parecia tão grande quanto o mundo. 

E disse: ‘Quando você terminar, se acertar a maioria, lhe darei isto e cinco dólares’. E 

eu devolvi o caderno em dois dias. ” E, depois de alguns meses, ele não precisava mais 

de subornos. “Eu só queria aprender e agradar a ela. ” 



23 
 

A sra. Hill retribuiu conseguindo para ele coisas como um kit para polir lentes e 

fazer uma câmera. “Aprendi mais com ela do que com qualquer outro professor e, se 

não fosse por ela, tenho certeza de que eu teria ido parar na cadeia. ” Isso reforçou, mais 

uma vez, a ideia de que ele era especial. “Na minha turma, ela só se preocupava comigo. 

Ela viu algo em mim. ” 

Não era apenas a inteligência que a professora via. Anos depois, ela gostava de 

exibir uma foto de classe daquele ano no Dia do Havaí. Jobs tinha aparecido sem a 

camisa havaiana sugerida, mas na foto ele está na frente e no centro vestindo uma. Ele 

conseguira convencer outro menino a lhe dar a camisa.  

Perto do fim do quinto ano, a sra. Hill submeteu Jobs às provas. “Eu conseguia 

acompanhar a segunda série do ensino médio”, lembrou ele. Agora que estava claro, não 

somente para ele e seus pais, mas também para seus professores, que Jobs era 

intelectualmente especial, a escola fez a proposta notável de que ele tivesse autorização 

para saltar dois anos e fosse direto do fim do quinto ano para o início do oitavo. Seria a 

maneira mais fácil de mantê-lo desafiado e estimulado. Seus pais decidiram, mais 

sensatamente, fazê-lo pular apenas um ano.  

A transição foi dolorosa. Ele era um solitário socialmente desajeitado que se viu 

com garotos um ano mais velhos. Pior ainda, fez o sétimo ano em uma escola diferente: 

a Crittenden Middle. Ficava a apenas oito quadras da Monta Loma Elementary, mas sob 

muitos aspectos era um mundo à parte, localizado em um bairro cheio de gangues 

étnicas. “As brigas eram diárias, assim como as extorsões nos banheiros”, escreveu o 

jornalista do Vale do Silício Michael S. Malone. “Era comum os alunos levarem facas 

para a escola como demonstração de macheza.” Na época em que Jobs chegou, um 

grupo de alunos foi preso por estupro coletivo, e o ônibus de uma escola vizinha foi 

destruído depois que sua equipe venceu a Crittenden numa disputa de luta livre.  

Jobs foi muitas vezes intimidado e maltratado e no meio do oitavo ano deu um 

ultimato aos pais. “Insisti para que me pusessem numa escola diferente.” 

Financeiramente, essa era uma exigência difícil de satisfazer. Seus pais mal conseguiam 

fechar as contas do mês. Mas, àquela altura, havia pouca dúvida de que eles acabariam 

por fazer sua vontade. “Quando resistiram, eu lhes disse que ia simplesmente parar de ir 

à escola se tivesse de voltar para a Crittenden. Então, eles pesquisaram onde ficavam as 

melhores escolas e juntaram cada centavo que tinham para comprar uma casa por 21 mil 

dólares em um distrito melhor.”  
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A mudança foi de apenas cinco quilômetros ao sul, para uma antiga plantação de 

damascos, em South Los Altos, que havia sido transformada num loteamento de casas 

pré-fabricadas. A casa deles, na Crist Drive, 2066, era térrea com três quartos e uma 

importantíssima garagem com uma porta de aço que dava para a rua. Lá Paul Jobs 

poderia mexer com os carros, e o filho, com eletrônica. Seu outro atributo significativo 

era que ela ficava bem dentro da linha que definia o que era então o distrito escolar 

CupertinoSunnyvale, um dos mais seguros e melhores no vale. 

Ainda que não fossem crentes fervorosos, os pais de Jobs queriam que ele 

tivesse uma educação religiosa, então o levavam à igreja luterana quase todos os 

domingos. Isso chegou ao fim quando ele estava com treze anos. A família assinava a 

Life e, em julho de 1968, a revista publicou uma capa chocante que mostrava duas 

crianças famintas de Biafra. Jobs levou-a para a escola dominical e confrontou o pastor 

da igreja. “Se eu levantar o dedo, Deus saberá qual eu vou levantar antes mesmo de eu 

fazer isso?”  

O pastor respondeu: “Sim, Deus sabe tudo”.  

Jobs pegou então a capa da Life e perguntou: “Então, Deus sabe sobre isso e o 

que vai acontecer com essas crianças?”.  

“Steve, sei que você não entende, mas, sim, Deus sabe sobre isso.” Jobs 

anunciou que não queria ter nada a ver com a adoração de um Deus assim, e nunca mais 

voltou à igreja. Porém, passou anos estudando e tentando praticar os princípios do zen-

budismo. Anos mais tarde, refletindo sobre seus sentimentos espirituais, ele disse que 

achava que a religião era melhor quando enfatizava experiências espirituais, em vez de 

dogmas aceitos. “O cristianismo perde sua essência quando fica baseado demais na fé 

em vez de viver como Jesus ou ver o mundo como Jesus o viu. Acho que as diferentes 

religiões são portas diferentes para a mesma casa. Às vezes, acho que a casa existe, e às 

vezes, não. É o grande mistério.”  

Em um determinado verão, Paul Jobs levou Steve a Wisconsin para visitar a 

fazenda leiteira da família. A vida rural não o atraía, mas uma imagem ele não 

esqueceu: viu nascer uma bezerra e ficou pasmo quando o minúsculo animal lutou para 

ficar de pé e depois de minutos começou a andar. “Não era algo que ela tivesse 

aprendido, mas era inato. Um bebê humano não poderia fazer aquilo. Achei notável, 

embora ninguém mais achasse.” E relacionou isso com hardwares e softwares. “Era 

como se alguma coisa no corpo do animal e no seu cérebro tivesse sido projetada para 

trabalhar em conjunto instantaneamente, em vez de ser aprendida.”  
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No nono ano, Jobs foi para a Homestead High, que tinha um vasto campus de 

edifícios de concreto de dois andares, então pintados de rosa, que atendia 2 mil alunos. 

“Havia sido projetado por um famoso arquiteto de prisões”, lembrou Jobs. “Queriam 

que fosse indestrutível.” Jobs tinha desenvolvido uma paixão por caminhar e andava 

quinze quadras para ir à escola todos os dias.  

Ele tinha poucos amigos de sua idade, mas conheceu um pessoal mais velho que 

estava mergulhado na contracultura do final da década de 1960. Era uma época em que 

os mundos dos geeks e dos hippies estavam começando a se sobrepor. “Meus amigos 

eram os caras realmente inteligentes. Eu me interessava por matemática, ciências e 

eletrônica. Eles tinham os mesmos interesses, mas também curtiam lsd e toda a viagem 

da contracultura.”  

Nesse período, suas brincadeiras já envolviam elementos eletrônicos. Certa 

ocasião, ele instalou altofalantes pela casa. Mas, uma vez que alto-falantes também 

podem ser usados como microfones, ele construiu uma sala de controle dentro de seu 

armário, de onde podia ouvir o que estava acontecendo nos outros cômodos. Uma noite, 

quando estava com seus fones ouvindo o que acontecia no quarto dos pais, seu pai o 

surpreendeu e, irado, exigiu que ele desmontasse o sistema. Jobs passava muitas noites 

visitando a garagem de Larry Lang, o engenheiro que morava na mesma rua de sua 

antiga casa. Lang acabou por lhe dar o microfone de carbono que o fascinara, e ele o 

ligou em kits Heath, aqueles conjuntos “monte você mesmo” para fazer transmissores 

de radioamador e outros mecanismos eletrônicos que eram adorados pela turma da solda 

de então. “Os kits Heath vinham com todas as placas e peças codificadas com cores 

diferentes, mas o manual também explicava a teoria de como o mecanismo funcionava”, 

lembrou Jobs. “Faziam você perceber que poderia construir e entender qualquer coisa. 

Depois de construir um par de rádios, você via uma tevê no catálogo e dizia: ‘Eu 

também posso construir isso’, mesmo que não o fizesse. Tive muita sorte, porque 

quando era criança tanto meu pai como os kits Heath me fizeram acreditar que eu 

poderia construir qualquer coisa.”  

Lang também o introduziu no Clube do Explorador da Hewlett-Packard, um 

grupo de quinze ou mais estudantes que se reunia semanalmente no refeitório da 

empresa nas noites de terça-feira. “Eles traziam um engenheiro de um dos laboratórios 

para falar sobre o que ele estava fazendo. Meu pai me levava de carro. Eu estava nas 

nuvens. A hp foi pioneira de diodos emissores de luz. Então conversávamos sobre o que 

fazer com eles.” Como na época seu pai trabalhava para uma empresa de laser, esse 
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tópico lhe interessava particularmente. Uma noite, Jobs encurralou um dos engenheiros 

de laser da hp depois de uma palestra e conseguiu fazer uma visita ao laboratório de 

holografia. Mas a impressão mais duradoura veio da visão dos computadores pequenos 

que a empresa estava desenvolvendo. “Vi meu primeiro computador de mesa lá. 

Chamavam de 9100A e não passava de uma calculadora pretensiosa, mas era também 

realmente o primeiro computador de mesa. Enorme, pesava talvez vinte quilos, mas era 

uma beleza. Me apaixonei por ele.” 

A garotada do Clube do Explorador era estimulada a fazer projetos, e Jobs 

decidiu construir um contador de frequências, que mede o número de pulsos por 

segundo em um sinal eletrônico. Ele precisava de algumas peças que a hp produzia, 

então pegou o telefone e ligou para o presidente executivo. “Naquela época, os números 

das pessoas ainda estavam na lista. Então procurei Bill Hewlett, em Palo Alto, e liguei 

para sua casa. Ele atendeu e conversou comigo por vinte minutos. Ele me conseguiu as 

peças, mas também me deu um emprego na fábrica onde faziam contadores de 

frequência.” Jobs trabalhou lá no verão, após seu primeiro ano na Homestead High. 

“Meu pai me levava de manhã e me pegava à noite.”  

Seu trabalho consistia principalmente em “pôr porcas e parafusos em coisas” 

numa linha de montagem. Houve algum ressentimento entre os trabalhadores da linha 

em relação ao garoto agressivo que tinha conseguido o emprego telefonando para o 

diretor-presidente. “Lembro de dizer a um dos supervisores: ‘Eu adoro esse negócio, eu 

adoro esse negócio’, e depois lhe perguntar o que ele mais gostava de fazer. E ele 

respondeu: ‘Foder, foder’.” Jobs teve mais facilidade entre os engenheiros que 

trabalhavam um andar acima. “Eles serviam roscas e café toda manhã, às dez horas. 

Então, eu subia e ficava com eles.” 

Jobs gostava de trabalhar. Ele entregava jornais — seu pai o levava de carro 

quando chovia — e, durante seu segundo ano na Homestead, passou os fins de semana e 

o verão trabalhando no controle do estoque de uma loja cavernosa de peças eletrônicas, 

a Haltek. Ela era para a eletrônica o que os ferros-velhos de seu pai eram para as 

autopeças: um paraíso para os catadores, que se espalhava por um quarteirão inteiro da 

cidade com componentes novos, usados, recuperados e excedentes amontoados em 

labirintos de prateleiras, misturados em caixas e empilhados em um pátio. “Nos fundos, 

perto da baía, eles tinham uma área cercada com coisas como interiores do submarino 

Polaris que haviam sido arrancados e vendidos para o ferro-velho. Todos os controles e 

botões estavam ali. As cores eram verdes e cinzas militares, mas eles tinham 
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interruptores e lâmpadas cobertas de âmbar e vermelho. Havia esses grandes 

interruptores de alavanca antigos que, quando você girava, era incrível, parecia que 

você estava explodindo Chicago.”  

Nos balcões de madeira da frente da loja, cheios de grossos catálogos em pastas 

esfarrapadas, as pessoas regateavam para comprar interruptores, resistores, capacitores 

e, às vezes, os chips de memória mais recentes. Seu pai costumava fazer isso com 

autopeças e era bem-sucedido porque sabia o valor de cada uma melhor do que os 

funcionários. Jobs seguiu seu exemplo. Desenvolveu um conhecimento de componentes 

eletrônicos que foi aprimorado por seu gosto por negociar e obter lucro. Ele ia a uma 

feira de eletrônicos, como o encontro de trocas de San Jose, e pechinchava no preço de 

uma placa de circuito usada que contivesse alguns chips ou componentes valiosos e 

depois os vendia para seu gerente na Haltek.  

Com a ajuda do pai, Jobs conseguiu seu primeiro carro quando tinha quinze 

anos. Era um Nash Metropolitan bicolor que Paul havia equipado com um motor mg. 

Jobs não gostava muito dele, mas não queria dizer isso ao pai, nem perder a chance de 

ter seu próprio carro. “Visto hoje, um Nash Metropolitan pode parecer o carro mais 

incrivelmente descolado”, disse mais tarde. “Mas, na época, era o carro mais careta do 

mundo. Ainda assim, era um carro, então foi ótimo.” Depois de um ano, ele já havia 

economizado o suficiente com seus vários trabalhos para poder trocá- lo por um Fiat 

850 cupê vermelho com um motor Abarth. “Meu pai me ajudou a comprá-lo e a 

inspecioná-lo. A satisfação de ser remunerado e economizar para comprar alguma coisa 

foi muito emocionante.”  

No mesmo verão, entre o segundo e o terceiro ano na Homestead, Jobs começou 

a fumar maconha. “Fiquei chapado pela primeira vez naquele verão, tinha quinze anos, 

e então comecei a fumar maconha habitualmente.” A certa altura, seu pai achou um 

punhado da droga no Fiat. “O que é isso?”, perguntou. Jobs respondeu friamente: “Isso 

é maconha”. Foi uma das poucas vezes em sua vida que enfrentou a ira do pai. “Foi a 

única briga verdadeira que tive com o meu pai.” Mas Paul novamente se dobrou à sua 

vontade. “Ele quis que eu prometesse que nunca mais fumaria maconha de novo, mas 

não prometi.” Na verdade, em seu último ano no ensino médio, ele também já estava 

experimentando lsd e haxixe, bem como explorando os efeitos alucinatórios da privação 

de sono. “Eu estava começando a ficar um pouco mais chapado. A gente também 

tomava um ácido de vez em quando, em geral em campos ou em carros.”  
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Ele também floresceu intelectualmente nos dois últimos anos de colégio e viu-se 

na interseção, conforme seu entendimento na época, entre aqueles que estavam 

mergulhados na eletrônica e os que estavam ligados em literatura e atividades criativas. 

“Comecei a ouvir muita música e a ler outras coisas além de ciência e tecnologia — 

Shakespeare, Platão. Adorei Rei Lear.” Entre suas outras obras preferidas estavam 

Moby Dick e os poemas de Dylan Thomas. “Quando eu estava no último ano, tive um 

curso fenomenal de inglês. O professor era um cara que se parecia com Ernest 

Hemingway. Ele levou um bando de alunos para andar de raquete na neve no parque 

Yosemite.”  

Um curso que Jobs fez se tornaria parte da lenda do Vale do Silício: as aulas de 

eletrônica dadas por John McCollum, um ex-piloto da Marinha que tinha o talento de 

um showman para entusiasmar seus alunos com truques como acender uma bobina de 

Tesla. Seu pequeno depósito, cuja chave emprestava para os alunos de estimação, estava 

repleto de transistores e outros componentes que ele havia acumulado. Tinha uma 

capacidade extraordinária para explicar teorias eletrônicas, vinculá-las a aplicações 

práticas, como, por exemplo, a forma de se conectar resistores e capacitores em série e 

paralelos, e depois usar o conhecimento para fazer amplificadores e rádios. 

 

2.4 O início de tudo 

 

Quando frequentava as aulas de McCollum, aconteceu de Jobs ficar amigo de 

um ex-aluno que era o queridinho de todos os tempos do professor e uma lenda na 

escola por sua magia em classe. Stephen Wozniak, cujo irmão mais novo era colega de 

Jobs na equipe de natação, era quase cinco anos mais velho e muito mais bem 

informado sobre eletrônica. Mas, do ponto de vista emocional e social, ainda era um 

geek do ensino médio. 

Perto do final de seu último ano na Homestead High, na primavera de 1972, Jobs 

começou a sair com uma garota etérea e riponga chamada Chrisann Brennan, que tinha 

mais ou menos sua idade, mas ainda estava no penúltimo ano. Com seus cabelos 

castanho-claros, olhos verdes, maçãs do rosto salientes e aura frágil, ela era muito 

atraente. Chrisann também estava passando pela dissolução do casamento de seus pais, 

o que a deixava vulnerável. “Nós trabalhamos juntos num filme de animação, depois 

começamos a sair, e ela se tornou minha primeira namorada de verdade”, lembrou Jobs. 
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Como Brennan disse mais tarde, “Steve era meio louco. Por isso me senti atraída por 

ele”. 

Naquele verão de 1972, após sua formatura, ele e Brennan se mudaram para uma 

cabana nas colinas acima de Los Altos. “Vou morar numa cabana com Chrisann”, 

anunciou aos pais um dia. O pai ficou furioso. “Não, você não vai”, disse ele. “Só por 

cima do meu cadáver.” Eles haviam brigado pouco antes por causa da maconha, e mais 

uma vez o jovem Jobs foi teimoso. Ele simplesmente disse adeus e saiu. 

No final de 1972, quando Jobs foi para o Reed, estava em andamento uma 

mudança fundamental na vida universitária americana. O envolvimento do país na 

Guerra do Vietnã e o recrutamento militar que o acompanhava estavam diminuindo. O 

ativismo político universitário entrou em declínio e em muitas conversas de fim de noite 

no dormitório era substituído por um interesse pelos caminhos da realização pessoal. 

Jobs viu-se profundamente influenciado por vários livros sobre espiritualidade e 

iluminação, em especial por Be here now [Seja aqui agora], um guia para a meditação e 

as maravilhas das drogas psicodélicas escrito por Baba Ram Dass, nascido Richard 

Alpert. Segundo Jobs, “era profundo. Ele transformou a mim e a muitos de meus 

amigos”. 

Em 1972, aos 17 anos, cumprindo a vontade dos pais, ingressou na Universidade 

Reed, em Oregon. No entanto, viu que aquilo não era para ele e abandonou no primeiro 

semestre. Na verdade, ele não queria deixar o Reed, queria apenas parar de pagar 

mensalidades ou fazer cursos que não lhe interessavam. “No minuto em que caí fora, 

pude parar de frequentar os cursos obrigatórios que não me interessavam e comecei a 

fazer os que pareciam interessantes.” Entre eles estava um curso de caligrafia, que o 

atraiu porque ele havia notado que a maioria dos cartazes do campus era lindamente 

desenhada. “Aprendi sobre letras com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de 

espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna excelente uma 

tipografia excelente. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a 

ciência não pode captar, e achei fascinante.”  

Nesse meio-tempo, Jobs levava uma vida boêmia nas margens do Reed. Andava 

descalço na maior parte do tempo e usava sandálias quando nevava. Ele devolvia 

garrafas de refrigerante para pegar uns trocados, continuava com suas caminhadas para 

os jantares gratuitos de domingo no templo Hare Krishna e usava uma jaqueta 

acolchoada no apartamento sem aquecimento em cima da garagem que alugava por 

vinte dólares por mês. Quando precisava de dinheiro, achava trabalho no laboratório do 



30 
 

departamento de psicologia para fazer a manutenção do equipamento eletrônico que era 

utilizado em experiências de comportamento animal. Ocasionalmente, Chrisann 

Brennan vinha visitá-lo. O relacionamento deles andava aos trancos e barrancos. Mas, 

principalmente, ele cuidava dos impulsos de sua alma e da busca pessoal por 

iluminação. 

Para se manter, trabalhou por um tempo na Atari e em 1974 fez algo que mudou 

por completo sua vida, viajou para a Índia. Ele, juntamente com seu amigo Daniel 

Kottke foram em busca de iluminação espiritual. Jobs se converteu ao budismo e ao 

retornar, empregou toda a sua filosofia na empresa que fundaria a seguir: a Apple. 

Quando tinha exatamente a mesma idade (23 anos) de seu pai biológico quando 

o abandonou, Jobs seria pai e também abandonaria a criança. (Ele acabou por assumir a 

responsabilidade por ela.) Chrisann Brennan, a mãe dessa criança, diz que ter sido 

entregue para adoção deixou Jobs “cheio de vidros quebrados”, e isso ajuda a explicar 

um pouco de seu comportamento. “Aquele que é abandonado é um abandonador”, diz 

ela.  

Jobs descartou essa ideia. “As pessoas acham que, porque fui abandonado, 

trabalhei muito duro para que pudesse vencer na vida e fazer com que meus pais me 

quisessem de volta, ou algum absurdo desse tipo, mas isso é ridículo”, insistiu ele. 

“Saber que fui adotado pode ter feito eu me sentir mais independente, mas nunca me 

senti abandonado. Sempre me senti especial. Meus pais me fizeram sentir especial. ” 

Mais tarde, ele se encresparia sempre que alguém se referisse a Paul e Clara Jobs como 

seus pais “adotivos”, ou deixasse implícito que eles não eram seus pais “verdadeiros”. 

“Eles foram meus pais 1000%”, diz. Por outro lado, ao falar sobre seus pais biológicos, 

ele foi lacônico: “Eles foram meu banco de esperma e óvulo — isso não é grosseria, é 

apenas o modo como as coisas aconteceram, um banco de esperma, nada mais”. 

 

2.5 O criador e a critatura 

 

Em 1º de abril de 1976, ao lado de Steve Wozniak e de um investidor chamado 

Ronald Wayne, ele fundou a Apple Computer Inc., destinada a produzir computadores 

para uso pessoal. Woz e Jobs se completavam. A junção das duas diferentes 

personalidades foi essencial para o surgimento da Apple. Onze dias depois chegou às 

lojas a primeira criação da empresa, o Apple I, e no ano seguinte o Apple II, primeira 

máquina de uso pessoal a conquistar sucesso comercial.  
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Em 1978 nasceu sua filha com Chrisann - uma menina chamada Lisa -, porém 

ele não assumiu a criança. O caso foi parar nos tribunais, pois Chrisann exigia que ele 

assuma o bebê. Ele pediu exame de DNA, já que o casal vivia entre indas e vindas. Na 

época, não moravam mais juntos e, nos útimos anos, ele vivera de casa em casa - de 

amigos ou namoradas. Após o teste dar positivo, Jobs ainda levou anos para assumir, de 

fato, a menina como sua filha. Teve diversas mulheres, não mantendo um 

relacionamento sério com nenhuma delas até que, no fim dos anos 1980, apaixonou-se 

de verdade e, em 1991, casou-se com Laurene, com quem teve três filhos. 

As ideias de Jobs começaram a entrar em conflito com o alto escalão da 

companhia e numa briga de gigantes, ele acabou sendo expulso da empresa que fundou, 

em 1986. Mesmo assim, Jobs não se deu por vencido e continuou sua vida. 

Longe da gigante da maçã, ele fundou a NeXT Computer, especializada em 

desenvolvimento de software, e também uma divisão de computação da Lucasfilm, 

chamada de Graphics Group. A empresa não serviu muito bem para o que ele 

pretendia e então ele mudou o foco dela, agora ela seria responsável por criar animações 

gráficas e se chamaria Pixar. 

Em 1997, o executivo voltou a empresa que ajudou a fundar. Sob sua liderança a 

Apple cancelou contratos de licenciamento de seus computadores e reduziu sua linha de 

produtos. 

Em outubro de 2003, Jobs foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E em julho 

de 2004, ele foi submetido a uma cirurgia de duodenopancreatectomia, para retirada do 

tumor. 

A história da vida de Steve Jobs acabou se fundindo com a história da empresa 

que criou. Esse laço foi quebrado quando no dia 24 de agosto de 2011, Jobs renunciou à 

presidência da Apple. Ele esperava permanecer como presidente da mesa de direção da 

empresa, recomendando em sua carta de demissão que Tim Cook fosse nomeado seu 

sucessor. 

Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro de 2011 na sequência de um câncer 

pancreático raro que afeta as funções exócrinas do órgão, contra o qual lutava desde 

2004. O anúncio foi dado pela família dele, que disse: "morreu em paz hoje". A causa 

final da morte foi uma paragem respiratória. A empresa da qual ele foi fundador e CEO, 

a Apple Inc., divulgou um comunicado separadamente anunciando a morte de Steve 

Jobs:  

http://www.pixar.com/
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Estamos profundamente tristes ao anunciar que Steve Jobs faleceu hoje. 

O brilho de Steve, sua paixão e força foram as fontes de inúmeras inovações que 

enriquecem e melhoram todas as nossas vidas. O mundo é incomensuravelmente melhor 

por causa de Steve. 

Os grandes amores da sua vida foram a sua esposa, Laurene e sua família. Nossos 

corações estão com eles e para todos que foram tocados por seus dons extraordinários. 

—Apple 
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Capítulo 3 – Por que a Apple é um sucesso? – Diferentes visões 

É perceptível o sucesso da Apple, mas quais fatores a levaram a tamanho 

sucesso? Nesse capítulo serão retratadas diferentes perspectivas, que em geral se 

completam, cada uma tem a sua fundamentação. 

 

3.1 John Sculley 

 

A primeira perspectiva é a do ex-diretor executivo da Apple, John Sculley, que 

disse que grande parte do sucesso da Apple vem da experiência que os produtos da 

marca passam, e não necessariamente o produto em si. 

Apesar de dizer que a Apple sempre fez grandes produtos, o ex-diretor executivo 

da companhia pontua que a grande inovação da empresa foi vender uma experiência ao 

consumidor aliada a um grande design. "Quando lançamos o Macintosh, fizemos um 

comercial que não falava nada sobre especificações técnicas, apenas a ideia que 

queríamos passar. E foi um sucesso." 

Além disso, argumenta ele, a Apple foi a primeira empresa a pensar em um 

computador que não fosse uma grande caixa. O mesmo ocorreu com todos os outros 

produtos da Apple. "Veja a diferença entre o iPod e o Zune. Na Microsoft, eram os 

engenheiros que mandavam. Já na Apple, a equipe era comandada por designers."  A 

Microsoft resolveu recentemente descontinuar a linha de tocadores. 

No evento de abertura do Info Trends 2012, evento realizado pela revista "Info 

Exame", Sculley explicou que é a mentalidade do Vale do Silício que faz com que as 

empresas instaladas lá façam tanto sucesso. "Temos uma cultura de aprendizado. Se 

erramos, aprendemos e tentamos crescer com isso. Agora vai tentar errar na 

Alemanha..." 

Para justificar, ele citou vários exemplos das empresas de tecnologia mais 

importantes da década de 90. "A Microsoft errou em quase todas suas tentativas de fazer 

programas para dispositivos móveis."  Já a Apple, disse, errou em computadores como o 

Lisa e o Apple III. 
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Figura 10: Steve Jobs (esq.), John Sculley (centro) e Steve Wozniak, da Apple, durante 

apresentação do Apple II em 1984. 

 

3.2 Mike Elgan 

 

Mike Elgan é um colunista do site Computerworld, que destacou em um artigo oito 

segredos que fazem da Apple a número 1: 

1. Engenharia e design SEMPRE juntos, sem exceções. Para grande parte das 

empresas, os designers são chamados no final do processo do desenvolvimento 

dos produtos. Na Apple, os designers ditam a regra. 

2. Menos é melhor. A Apple tende a desenvolver o menor número possível de 

produtos, cada um com o apelo mais amigável possível. A Microsoft, por 

exemplo, lançou tantas versões do Vista que foi necessário publicar tabelas para 

explicar o que estava à venda. Comprar um Vista não era divertida: era um 

trabalho de casa bem chato. É verdade que existem múltiplos iPods, mas são 

poucas as diferenças que os caracterizam e é muito fácil aprender que produto 

faz o quê. 

3. A experiência é o produto. A Apple, por exemplo, aposta no empacotamento, 

pois a caixa é parte da experiência e a experiência é o produto.  

4. O produto é o produto. Quanto maior é a empresa, menos energia parece 

investir na criação de bons produtos, focando-se em alianças, serviços, 

melhorias de vendas por canais, etc. Steve Jobs fala sobre os produtos atuais, 

acima de tudo. 
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5. Não se pode agradar a todos, por isso agrade a poucas pessoas com bom 

gosto. Correr atrás da média de consumidores pode não ser a melhor estratégia. 

A Apple opta por um público topo de linha, que cria a qualidade e a imagem 

esperada da empresa, assim como lealdade, afinidade com a marca e qualquer 

coisa que pode ser convertida em altas margens e mais vendas. 

6. Deixar o passado para trás. No mercado de consumo electrónico, é melhor 

reduzir o suporte histórico se isso estiver diminuindo a capacidade de inovação 

ou a degradando a qualidade dos produtos. 

7. O nome dos produtos é importante. Um dos competidores da Apple no setor 

de telemóveis é o LG KU990 Viewty. Na sua opinião o que soa melhor: iPhone 

ou KU990 Viewty? Qual é mais fácil de lembrar? 

8. A importância da Criação de grupos. Os fãs da Apple são o grupo mais ativo, 

rápido e ferozmente leal ligado à indústria de IT. Porque é que essas pessoas 

gastam tanto tempo e energia a lutar pela honra e glória de uma empresa de 

tecnologia? A resposta é que a identidade é uma das principais razões da 

motivação humana. Um dos principais componentes da identidade própria é o 

sentimento de grupo. As pessoas querem pertencer a um grupo. A Apple pode 

ter produtos apenas um pouco melhores ou iguais aos seus concorrentes em 

termos de funcionalidades técnicas, mas têm nota máxima no que diz à auto 

identificação e apelo de grupo, ao que as pessoas sentem ao adquiri-los. 

 

3.3 J Paz Filho 

 

 J Paz Filho é jornalista, editor de livros, jornais e revistas. Em seu blog, 

compartilhou sua opinião sobre porque a Apple é um sucesso. 

Para ele, a grande sacada da Apple foi esquecer a forma tradicional de se 

executar um plano de marketing. 

Enquanto a maioria das empresas fazia pesquisas para escolher que tipo de 

produto lançar, a Apple seguiu o caminho contrário: projetava as necessidades dos 

usuários, desenvolvia então o produto e só depois fazia uma pesquisa. Mas apenas para 

fazer alguns ajustes. 

O desenvolvimento de qualquer aparelho da Apple sempre começa pelo design e 

testes de usabilidade (facilidade de uso). Só depois desta etapa o produto é enviado para 
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o setor de hardware, que precisa “se virar” para montar o que a equipe de design 

solicita. 

 
Figura 11: Primeiro Apple: montagem tinha que ser feita pelo dono 

O primeiro Apple, feito em uma garagem na Califórnia, e vendido por 666,66 

dólares, e não tinha teclado, nem fonte de alimentação. O dono é quem deveria 

providenciar tudo isso. 

Mesmo assim, já era possível vislumbrar-se o esforço na criação de um produto 

totalmente direcionado para o consumidor. 

O design e marketing “agressivo” são apontados como a principal razão do 

enorme sucesso dos produtos da Apple. Criam bons produtos, a um preço adequado ao 

mercado e desejado pelo consumidor. 

A empresa quase sempre acertou em cheio nesta fórmula, mas também sofreu 

com enormes fracassos, como o seu computador “Lisa“, considerado um excelente 

produto, mas lançado por um preço fora do que as pessoas estavam dispostas a pagar 

(10 mil dólares, em 1983). 

  

http://www.blogdopaz.com.br/apple-1-esta-a-venda-por-416-mil-reais/
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
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3.4 Fernando Fernandes 

 

Fernando Fernandes é apresentador do Programa Cases, escritor e palestrante na 

área de atendimento, vendas, marketing e liderança. Para ele, o motivo do sucesso da 

Apple pode ser dividido em três pilares: Inovação, Design e Fãs. 

Não bastava lançar mais um produto, o produto precisava ser revolucionário. A 

Apple não só se preocupou com a tecnologia de seus produtos, mas também com o 

design. A empresa não tem clientes, ela conquistou fãs que beiram a veneração. Para ele 

não existem segredos, apenas muita disciplina e uma preocupação enorme com os 

consumidores. 

 Fernando acredita que uma empresa pode ser inovadora “na entrega”, em 

“atender e resolver as reclamações” e finalmente o mais importante, ser inovadora 

no “atendimento”. 

 

3.5 Ivan Martins 

 

 Ivan Martins é ex-editor-executivo da Revista Época, atualmente tem sua coluna 

em sua página do Facebook. Quando ainda estava na Época, escreveu uma coluna sobre 

a Apple e lá deu sua opinião do porque ela é um sucesso. Essa opinião será abordada 

abaixo. 

Na época, no mais recente levantamento da consultoria Boston Consulting, que 

ouviu mais de mil empresas em todos os continentes, a Apple foi apontada pela segunda 

vez consecutiva como a empresa mais inovadora do mundo. Um levantamento da Booz 

Allen & Hamilton mostrou que enquanto a Apple aplica 6% do seu faturamento em 

pesquisa, a média mundial do setor de tecnologia é superior a 7%. 

Para ele, uma primeira resposta do por que a Apple é um sucesso está contida no 

próprio estudo da Booz Allen: ao aplicar seus recursos em uma lista pequena de 

projetos com grande potencial, a Apple faz muito mais, com muito menos. “É o 

processo, não o tamanho do bolso”, reportou a consultoria em entrevista com o 

colunista. Ivan diz que quando se tem em mente que a empresa passou dois anos e meio 

debruçada sobre o iPhone, emergindo do projeto com um produto revolucionário e 200 

novas patentes, é possível ter uma noção exata do que a concentração de esforços 

significa.  
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Sua opinião se baseia em que Steve Jobs é o responsável pelo sucesso. Durante a 

postagem, ele cita diferentes pontos em que Jobs se impôs e dessa forma se tornou o 

responsável.  

Desde suas aparições públicas, invariavelmente trajando jeans e camiseta preta 

do estilista japonês Issey Miyake, até a força da sua personalidade, o vigor de sua 

inteligência e o peso de sua biografia na indústria de tecnologia, Jobs exercia na Apple 

uma influência avassaladora. “Como em tudo o mais, seu papel no processo de inovação 

é fundamental”, disse a Época NEGÓCIOS Larry Keeley, sócio da consultoria Dooblin 

e professor da disciplina de Inovação na Escola de Design da Universidade de Chicago.  

Ivan diz que, desde 1997, quando retornou à Apple depois de 12 anos de exílio, 

imprimiu sua marca em cada um dos aparelhos que saíram da linha de montagem da 

empresa. Fazendo isso, em sua opinião, Jobs provou que existe segundo ato na vida 

corporativa americana, ao contrário da maldição do escritor Scott Fitzgerald. Desta 

forma, criou clássicos como o coloridíssimo iMac, de 1998, primeiro computador 

pessoal em duas peças (apenas teclado e monitor. “Quando nós levamos o desenho aos 

engenheiros, eles vieram com 38 razões pelas quais aquilo era impraticável”, conta 

Jobs. “Eu respondi: não, não, nós vamos fazer assim mesmo. Por quê? Porque eu sou o 

CEO da empresa e digo que vai ser assim. ” A venda quase instantânea de 600 mil 

unidades recolocou a Apple na disputa pelo mercado de computadores pessoais. 

 

 
Figura 12: banner utilizado para propaganda do iMac de 1998. 
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Outro exemplo que Ivan cita foi na hora de modernizar o iMac, em 2003, que os 

designers ofereceram uma maquiagem que Jobs considerou medíocre. Também fala do 

caso do iPod, onde as características do nome, do fato de não haver botão de liga e 

desliga, o volume do som mais alto do que o de outros tocadores de MP3, e o fato de 

que o iPod não transfere músicas para o computador – apenas as recebe dele – são todas 

ideias de Steve. 

Ele finaliza a postagem dizendo que “além de moldar os produtos e hipnotizar 

seus funcionários, ele [Steve Jobs] gravou sua personalidade no DNA da empresa. 

Emana dele o núcleo dos valores e da cultura da marca, uma das mais fortes do mundo. 

” Para afirmar isso, utilizou a afirmação do escritor Steve Levy, repórter de tecnologia 

da revista Newsweek e antigo interlocutor do CEO da Apple: “Não conheço nenhuma 

outra companhia que se pareça tanto com seu fundador”. 
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Conclusão 

 Ao longo deste trabalho foram explicados os principais pontos que levaram a 
Apple Inc. a ser o sucesso que é hoje. Entre esses pontos, o principal é seu criador e 
idealizador Steve Jobs, quem deu a vida à empresa, de modo que sua vida pessoal se 
mesclou à vida da empresa.  

 Hoje, a Apple é a maior empresa de tecnologia do mundo em valor de mercado, 
valendo 729 bilhões de dólares. Para comparar, a capitalização da empresa americana 
equivale à soma de valor em bolsa de 56 negócios de tecnologia de Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul – os Brics.  

 Com o desenvolvimento do iPhone, a Apple abriu o mercado para os 
smartphones, assim, consequentemente, desenvolvimento de seus aplicativos. O 
desenvolvimento desses aplicativos geraram a criação de várias startups. Trazendo um 
grande lucro à muita gente. 
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1. Introdução 

 

Energia renovável é aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente 

reabastecidos, como sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica. É importante 

notar que nem todo recurso natural é renovável, por exemplo, o urânio, carvão e 

petróleo são retirados da natureza, porém existem em quantidade limitada. Em 2008, 

cerca de 19% do consumo mundial de energia veio de fontes renováveis, com 13% 

provenientes da tradicional biomassa, que é usada principalmente para aquecimento, e 

3,2% a partir da hidroeletricidade. Novas energias renováveis (pequenas hidrelétricas, 

biomassa, eólica, solar, geotérmica e biocombustíveis) representaram outros 2,7% e 

este percentual está crescendo muito rapidamente. A proporção das energias 

renováveis na geração de eletricidade é de cerca de 18%, com 15% da eletricidade 

global vindo de hidrelétricas e 3% de novas energias renováveis. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

O presente trabalho tem como objetivo explanar a respeito das fontes 

renováveis de energia visto sua importância no contexto mundial de produção de 

energia, bem como tratar sobre a ênfase que se tem dado a fontes renováveis. 

Visto a importância de renovar os recursos já existentes e contar com eles, 

além de constituir uma sociedade sustentável, que faz uso de seus recursos 

conscientemente, é preciso que se conheçam todas as possibilidades frente a essas 

fontes de energia renováveis e aprimorá-las, para que seja feito um uso adequado das 

mesmas, sanando as necessidades deste campo e preservando estes recursos.  

A crise hídrica que tem assombrado a todos os brasileiros fez despertar a 

necessidade, ainda que tardiamente, de procurar por outros recursos que pudessem 

oferecer energia e que não colocasse a existência  humana, que depende em sua 

totalidade da energia, refém destes recursos esgotáveis e finitos, como foi o caso da 

água e o caos gerado pela crise hídrica, que é uma fonte de abastecimento elétrico 

importantíssima no país.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_maremotriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_geot%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biomassa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidroeletricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_geot%C3%A9rmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_de_eletricidade
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Além disso, o presente estudo abrangerá conceito, modos de utilização, 

possibilidades frente ao tema, além de tratar a respeito do como como é utilizada a 

energia no Brasil e como são trabalhadas estas fontes renováveis, e por fim, possíveis 

soluções para combater a crise energética que assola o mundo.  

 

 

 

1.2 A crise hídrica no Brasil 

 

No Brasil, mais de 90% da energia produzida provem das hidrelétricas, que 

dependem de água em níveis adequados em seus reservatórios para gerar energia. 

Infelizmente, Este ano, a ausência de chuvas foi enorme, prejudicando a oferta de 

energia. Por isso, os consumidores terão uma meta a cumprir: reduzir o consumo de 

energia em, no mínimo, 20% para que as condiçoes energeticas oferecidas sejam 

capazes de abastecer as cidades       

 Os níveis dos reservatórios das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste 

estavam se mantendo dentro das expectativas do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS) para que o País chegasse ao final de novembro com o mínimo de água 

que garantiria segurança para a geração de energia necessária.   

 De acordo com documento compilado pelo operador no final do mês de maio 

(2015) e apresentado  pelo secretário de Energia do Estado de São Paulo e membro da 

Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGCE), Mauro Arce, durante palestra na 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), a expectativa é que nesta sexta-

feira (dia 8) os reservatórios do Sudeste/Nordeste ficassem em 29,2% de sua 

capacidade. Vale observar, porém, que o nível dos reservatórios pode variar em 

maior ou menor proporção em razão de chuvas, evaporação natural e aumento ou 

redução do consumo de energia a cada dia.      

 A cota de redução no consumo de energia, a ser cumprida por todos os 

consumidores desde 1 de junho (2015), continuou dependente de um dos fatores que 

causaram a crise de energia - as chuvas. A meta de redução de 20% só terá resultado 

para os reservatórios das usinas se chover pelo menos 75% da média entre junho e 

novembro (2015) Caso contrário, os apagões seriam inevitáveis.   

 O comportamento atípico das chuvas em 2015, que ficaram bem abaixo da 

média histórica, frustrou o planejamento energético. Em maio, choveu apenas 71% no 
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Sudeste e 40% no Nordeste em relação ao esperado.     

 A crise energética evidenciou um problema até então encarado com timidez ou 

indiferença pelo poder público em todos os níveis: a iminente crise da água, resultado 

da superexploração e falta de preocupação ambiental com os mananciais. Má 

distribuição da água, desmatamento, desperdício e conflitos de uso são alguns dos 

problemas que tornam a escassez de água, não mais uma preocupação de 

ambientalistas e técnicos alarmistas, mas reconhecida até pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Em seu pronunciamento sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, 

ele alertou sobre a necessidade de preservação das fontes naturais.  

 Essa situação é resultado de um padrão de desenvolvimento sem 

planejamento, que consome muita água e energia e não protege os mananciais. A 

distribuição dos recursos hídricos no país maximiza o problema, já que 68% da água 

brasileira está na região Norte, onde vive apenas 7% da população. Ao contrário, as 

regiões Sudeste e Nordeste concentram 43% e 29% da população, respectivamente, 

mas contam com somente 7% (SE) e 3% (NE) da disponibilidade hídrica.  

 A produção de água é uma das funções das florestas, mas 70% da população 

brasileira vive no Domínio da Mata Atlântica, cuja vegetação foi reduzida pelo 

desmatamento a menos de 8% da cobertura original. Por isso, a fonte está secando e 

as medidas conservacionistas são urgentes.     

 Além de manter as águas subterrâneas (lençol freático), a vegetação serve para 

proteger os corpos d´água, através das matas ciliares - faixa de mata de, no mínimo, 

30 metros de cada lado dos rios, determinada pela lei. Elas formam uma barreira 

física, que filtra a água, impedindo a chegada de sedimentos e agrotóxicos. Além 

disso, colaboram para a manutenção da temperatura da água e conseqüentemente para 

a manutenção da vida aquática.      

 Considerada uma das três bacias brasileiras em situação mais crítica - junto 

com as dos rios Paraíba do Sul e São Francisco-, a Bacia do Piracicaba, na região de 

Campinas, em São Paulo, teve seu crescimento econômico ligado justamente à 

abundância hídrica. O resultado é uma população de cerca de 4 milhões de pessoas, 

irrigação, indústrias que usam muita água como insumo (cervejarias, refinarias etc.), 

poluição por esgotos, além da perda de um terço de sua água, que é bombeada para o 

Sistema Cantareira, para abastecer mais 3 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A 

conseqüência é o risco, a curto prazo, de racionamento de água na região.  

 É fato que o Brasil passou e ainda passa por uma grave crise energética, a qual 
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faz os estudiosos confirmarem suas hipóteses de que o País não tem preparo para lidar 

com qualquer que seja a crise, sobretudo uma crise energéticaque afeta diretamente a 

população.           

 A escassez de investimentos feitos para que se saiba mais sobre as fontes 

renováveis de energia, além de políticas de omissão de gastos, produção e desvio de 

dinheiro que deveria ser destinado ao setor energético fez com que a população 

brasileira se encontrasse de frente para um temor já previsto há alguns anos pelos 

estudiosos: a falta de água e a falta de energia, consequentemente.    

 A captação ineficaz da água, a crise hídrica que assolou principalmente o 

Estado de São Paulo fez com que a população passasse por racionamentos de água 

além do alto dinheiro investido em mídias que fizessem pedidos de economia de água 

e energia, como uma tentativa, ainda que minúscula, de combater a crise. 

 

 

Crise energética brasileira é fruto da má gestão e não da seca, defende especialista em 

economias em desenvolvimento, o cientista político Marcos Troyjo diz que a crise 

energética brasileira é fruto da má gestão e não da seca, Segue abaixo trecho da 
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entrevista: 

Com tanto potencial de geração de energia, por que o insumo é tão caro e 

inseguro no Brasil?  

 Até há pouco tempo, o Brasil era considero candidato à superpotência energética. 

Fomos pioneiros num programa de energias alternativas, particularmente o 

biocombustível, o que resulta num país no qual de cada 10 automóveis 8 se 

movimentem com algum tipo de motor flex. Aumentamos nosso perfil como produtor 

de petróleo – e a descoberta das reservas do pré-sal prenunciavam um país que 

poderia chegar à produção de 6 milhões de barris/dia em 2020. Nossa rica bacia 

hidrográfica também conferiu vantagens comparativas para a instalação de usinas 

hidroelétricas. Para não falar de nosso imenso potencial na geração eólica e na 

fotovoltaica. Nosso problema, portanto, não é potencial, mas gestão e estratégia. Há 

tempos não geramos a poupança necessária para investimentos maciços na 

infraestrutura energética. Estamos apenas investindo 16% do PIB, quando a média 

dos países emergentes já é de 28%. Misture-se a isso equívocos na política de preços 

– que tanto prejudicou a Petrobras e, paralelamente, as usinas de biocombustíveis. O 

mesmo em relação aos preços da energia elétrica. Há também mudanças no panorama 

mundial da energia, com a atenção voltando-se, por exemplo, à ascensão dos EUA 

como potência autônoma e exportadora de energia. Por todas essas razões, o Brasil, 

suas empresas e cidadãos acabam arcando com o sobrepreço de erros administrativos 

e que pesam sobre o futuro do país.   

O que o nosso sistema elétrico tem de diferente do resto do mundo? Quais as 

vantagens e desvantagens do nosso sistema elétrico?   

Temos uma matriz limpa, ainda constituída em grande medida a partir de nossos ricos 

recursos hídricos. Isso nos permitiu atenuar choques externos de alterações do preço 

relativo da energia termoelétrica – e particularmente de petróleo. As duas crises 

globais do petróleo de 1973 e 1979 deixaram uma vultosa conta para as perspectivas 

de desenvolvimento do país – o que ajudou a caracterizar o decênio seguinte, os anos 

1980, como a “Década Perdida”. Se, por um lado, temos a vantagem em relação ao 

resto do mundo na abundância de fontes limpas e renováveis, sofremos com a 

desvantagem da administração “política” de muitos atores do setor, bem como a falta 
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de estratégia e, portanto, de investimentos. Há uma relação umbilical entre geração de 

energia e crescimento econômico. 

 

   Quais as diferenças e semelhanças entre a crise de dois mil e a atual? Como 

podemos, finalmente, superar este momento e outras possíveis crises de energia 

no futuro? Na atual crise, há risco de desabastecimento? O governo já deveria - 

desde quando - ter adotado o racionamento?   

 A crise no início do milênio combinou dados conjunturais – a meteorologia, por 

exemplo, não ajudou – com um momento em que o país havia reconquistado 

recentemente sua estabilidade macroeconômica. Veio também no rescaldo de uma 

sucessão de crises internacionais (Sudeste Asiático, Rússia, Argentina) que 

fragilizaram o acesso do país à poupança externa. Já na atual crise também 

contribuem os fatores meteorológicos, mas ela se dá no rescaldo de um período em 

que o país teve todas as condições de robustecer sua infraestrutura energética, em 

especial pelo momento de expansão da demanda global por muitas das commodities 

agrícolas e minerais em que o Brasil apresenta óbvias vantagens comparativas. É 

dizer, em termos energéticos, o Brasil não aproveitou “bons tempos para implementar 

boas políticas”. Critérios sazonais sempre afetam a todos, mas sempre deve haver 

uma clara divisão entre meteorologia, populismo tarifário ou administração política da 

energia, e segurança energética. Veja o atual caso do estado da Califórnia, nos EUA. 

A estiagem está levando a um racionamento de água, mas nem por isso a seca afetará 

fornecimento de energia. Embora creia que afinal não teremos racionamento no 

Brasil, o mero risco dele acontecer já atuou como pesado fator na decisão dos agentes 

econômicos em segurar investimentos.   

A energia elétrica disponível, segura e barata é um importante fator para a 

competitividade de um país. O que o Brasil deve fazer em curto, médio e longo 

prazos para desenvolver todo o seu potencial no setor e ganhar competitividade, 

principalmente em relação aos demais países dos Brics?  

 Não será possível recolocar o Brasil no bom rumo do setor energético sem algumas 

escolhas estratégicas que, por definição, implicam sacrifícios no curto prazo. A 

Rússia é uma das maiores produtoras mundiais de petróleo e gás, o que não lhe posta 
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problemas energéticos no horizonte. A China trabalha cada vez mais por modalidades 

múltiplas de energia para seu gigantesco parque econômico. Os chineses “clonaram” 

muitas das experiências brasileiras na construção de hidroelétricas, são atualmente os 

maiores importadores de petróleo do Oriente Médio e o país que mais investe em 

energia eólica e fotovoltaica no mundo. No caso da energia solar, a liderança chinesa 

é particularmente marcante, pois a China investe mais no setor do que todos os outros 

países do mundo juntos. Além da China ter firmado um acordo de fornecimento 

estratégico de gás com a Rússia no ano passado – acordo cuja negociação se arrastava 

há 10 anos e foi tornado possível graças a necessidades russas de ampliar parcerias 

alternativas por conta das sanções que vem sofrendo do Ocidente em razões de sua 

anexação da Crimeia e que remonta a meio trilhão de dólares. A Índia tem se 

beneficiado imensamente do petróleo barato e essa é uma das razões do grande 

entusiasmo que hoje se tem pela Índia nos mercados internacionais. O acesso mais 

barato à conta energética fará com que a Índia, neste ano, tenha crescimento 

percentual de sua economia superior ao da China. Além da óbvia identificação 

daquelas indústrias que são mais centrais ao esforço brasileiro de agregação de valor, 

e a elas privilegiar, é fundamental o redimensionamento da equação “custeio x 

investimento” no destino dos recursos brasileiros.    

Quais os impactos da crise energética na economia brasileira? É possível medir 

esses impactos em termos de PIB? 

  Há um impacto imediatamente tangível e outro que afetas as percepções. No setor 

industrial, por exemplo, projeta-se para o Brasil em 2015 um consumo de 172 mil 

GWh. Cinco anos atrás, o consumo do setor superou 180 mil GWh. Por um lado, 

menos energia disponível para utilização. Por outro, as restrições energéticas têm 

importante impacto na formação das expectativas e, portanto, na predisposição de 

investir, sobretudo no âmbito na iniciativa privada. Essa combinação de menor oferta 

energética e desalento dos investidores acaba por alimentar o pessimismo quanto ao 

quadro mais amplo da economia brasileira.  

  No Nordeste, a crise trouxe uma fonte de preocupação a mais, que é a questão 

das indústrias eletrointensivas. Sem o contrato especial com a Chesf, o custo de 

energia pode subir até 40%, afetando a competitividade e/ou os empregos. Qual 

a sua avaliação do problema?  
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É uma questão grave. O Nordeste experimentou na última década e meia níveis de 

crescimento tão robustos que puderam ser comparados à expansão econômica do 

Sudeste Asiático. Foi importante o crescimento relativo da região registrar-se em 

patamar superior ao de outras áreas do país. Não apenas pelo tema da uniformização 

do desenvolvimento nacional, mas porque este crescimento representa uma saída de 

volumosos contingentes populacionais das camadas mais inferiores da pobreza. Há 

outros complicadores. O encarecimento do insumo energético no Nordeste vai agir 

como poderosa ferramenta de desincentivo ao investimento estrangeiro direto na 

região. Vai, portanto, afetar a consolidação de redes locais de valor – e, dentre outros 

fatores, desencadear uma pronunciada desindustrialização do Nordeste. 

    

Qual a importância e a vantagem de se garantir um preço diferenciado para a 

energia de uso industrial? Quais os países que adotam uma política de preço 

especial para a energia para uso industrial e que resultados eles têm alcançado 

com essa política? Por que o Brasil segue um caminho contrário?    

Num grande resumo, podemos dizer que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o 

mundo testemunhou quatro milagres econômicos. O reerguimento de Alemanha e 

Japão e a ascensão dramática de China e Coreia do Sul. Todos esses exemplos 

contaram com políticas especiais de fornecimento e utilização de insumos 

energéticos. Resultado: todos tiveram na indústria a espinha dorsal de sua arremetida 

econômica. Dá para concluir que política energética voltada à harmonização da 

capacidade internacional de competir é irmã-gêmea da industrialização. E os 

exemplos de êxito dos últimos 70 anos mostram que industrialização vem de mãos 

dadas com crescimento econômico. No atual caso brasileiro, não privilegiar o setor 

industrial energeticamente implica em repasse de custos mais elevados aos preços 

finais (e, portanto, a chamada “inflação de oferta”). Além disso, a pressão dos custos 

energéticos pode levar indústrias a fechar e daí impactar bastante negativamente os 

níveis de emprego 

  Com base em sua experiência e estudos, qual deve ser a política energética do 

Brasil após a superação da atual crise? Que setores devem contar com subsídios? 

Quem deve pagar a mais? Em que caminho deve seguir nossa matriz energética? 
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Temos nas múltiplas fontes de energia que compõem nossa matriz uma verdadeira 

benção, mas resgatar o planejamento do setor energético é a principal ordem do dia. 

Não podemos deixar de privilegiar setores que são essenciais à competitividade global 

do Brasil, como o agronegócio ou a petroquímica, de grande efeito multiplicador 

sobre inúmeros subsetores da economia. Vamos continuar a explorar o pré-sal, 

embora em ritmo menor que o esperado. Temos, mais de uma vez, de exponenciar o 

potencial hidrelétrico, em especial na região Norte. Ainda não chegamos nem à 

metade do que cabe explorar. Lá no Norte, como também no Sudeste, dispomos de 

significativas reservas de gás natural ainda intocadas. A energia do vento traz grandes 

promessas no Nordeste e Sul, onde é maior a regularidade e intensidade de ventos. E 

todos sabemos do uso que devemos fazer da biomassa e do carvão natural. Numa 

sentença: reformas devem compreender a expansão de concessões e leilões – seja por 

região ou por fonte energética. Acima de tudo, porém, está a despolitização da gestão 

quotidiana da energia no país. No setor energético, como em tantas outras dimensões 

da vida nacional, a falta de profissionalismo e ausência de estratégia machucam muito 

mais do que choques externos ou caprichos sazonais. 

“As energias renováveis não são oportunidades que possam ser implementadas a curto 

prazo, porque a lição não foi feita. O planejamento do Brasil é só aumentar a oferta de 

hidroelétricas. E o governo acaba não atentando para as alternativas”, avalia Artur de 

Souza Moret, professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente da Universidade Federal de Rondônia (Unir). "A 

tendência 'monotecnológica' do país é um entrave à eficiência do planejamento 

enérgico." 

 

 

1.3 A crise energética mundial 

 

O modelo energético adotado pelos países industrializados e em 

desenvolvimento é baseado no uso de recursos não renováveis e poluentes, como o 

petróleo. A crise energética mundial ocorre justamente porque há escassez 
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progressiva desses recursos e uma grande pressão para que as emissões de tóxicos na 

atmosfera sejam diminuídas. 

Buscam-se alternativas para manter o abastecimento de energia no mundo sem 

prejudicar o ambiente e sem depender de recursos combustíveis de outras nações, que 

poluam e que possam extinguir-se. 

Uma questão importante é quanto às reservas de petróleo que se concentram 

no Oriente Médio, uma zona de conflito. Isso é considerado uma grande ameaça ao 

abastecimento mundial de energia. Crises iniciadas pela alta de preços ou a falta de 

distribuição do petróleo já ocorreram algumas vezes em diversos lugares do mundo. 

Desde 1973, quando ocorreram gradativos e ilimitados aumentos no preço do 

petróleo, formou-se um consenso global sobre a necessidade de produção de energia a 

partir de outras fontes. O mundo reagiu de diversas formas à falta do óleo.  

Um ponto de extrema importãncia a respeito de crise é como foi a primeira e 

por qual motivo surgiu a primeira crise energetica mundial,No fim dos anos 70 a 

imprensa criou o termo "crise energética". Naquela época a crise foi gerada pela 

interrupção do suprimento de petróleo causado pelo primeiro embargo da OPEC, e 

por uma política desastrada dos EUA para tentar controlar os preços. Mas que acabou 

levando o preço do combustível às alturas. Enquanto isso, imensas filas nos postos de 

gasolina deixavam os clientes muito irritados. Hoje passamos por uma outra crise 

causada por problemas de suprimento, incluindo o impacto do furacão Katrina na 

capacidade de refinamento e o aumento da instabilidade política no Oriente Médio. 

 

O problema para as companhias é que o petróleo é uma commodity muito negociada, 

seu preço sobe facilmente com a antecipação de possíveis cortes de suprimento, já 

que os investidores correm para fazer estoque e lucrar no futuro. Quando um furacão 

desativa uma refinaria, ou um oleoduto é interrompido no Oriente Médio, ocorre um 

gargalo no suprimento, gerando altos lucros para quem tem gasolina ou petróleo 

estocado naquele momento, já que os investidores aumentam o valor do produto. Mas 

também gera um pesadelo de relações públicas para as grandes companhias de 

petróleo, já que seu valor sobe drasticamente, gerando lucros recordes no exato 

momento em que seus clientes estão preocupados com o impacto do aumento da 

gasolina em seus orçamentos. 

 

Recentemente, a Chevron anunciou seu lucro de US$ 27 bilhões (R$ 58 bilhões) em 
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2005, e a Exxon Mobil registrou um lucro recorde de US$ 36 bilhões (R$ 77 bilhões). 

 

Economicamente, não há muito que as companhias de petróleo podem fazer em 

relação a essa situação desconfortável. A gasolina vendida hoje será reposta pelo 

preço de mercado atual. Mesmo se uma empresa oferecesse a gasolina abaixo do 

valor de mercado, os grandes beneficiários não seriam os consumidores, mas os 

árbitros - muitos provavelmente seriam os próprios competidores dessa empresa. 

 

Tyson Slocum, diretor do grupo de defesa do consumidor Public Citizen, testemunhou 

em fevereiro frente ao senado norte-americano sobre o aumento do preço do 

combustível motivado pelas fusões de companhias de petróleo. Nos últimos 15 anos 

ocorreram mais de 2600 fusões na indústria de combustível. Slocum diz que nessa 

situação a manipulação de preços é quase inevitável. Mas não há muita ciência por 

trás dessas reclamações. 

 

Sendo o petróleo uma commodity, seu preço não é dado pelas empresas, mas por 

milhares de negociantes, em um mercado altamente eficiente espalhado por todo o 

mundo. Esses operadores e árbitros são empregados de bancos e corretoras, e também 

de empresas que consomem uma grande quantidade de combustível, como 

companhias aéreas e outras indústrias. E o único modo que as empresas poderiam 

manipular o preço do petróleo seria por meio de um acordo entre elas para restringir o 

suprimento da commodity, algo que, obviamente, a OPEC faz, mas que levaria à 

prisão executivos das empresas envolvidas. 

 

 

 

2. Conceito 

 

 Fontes renováveis de energia, de acordo com Pena (2015), são fontes de 

energia que são capazes de se manter disponíveis durante um determinado prazo. 

Contam com recursos que se regeneram ou se mantém antivos permanentemente.  

Então, fontes renováveis de energia são fontes que contam com recursos não 

esgotáveis.  
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 São exemplos de fontes renováveis de energia a eólica, a solar, a hídrica, a 

biomassa,  a das ondas, a geotérmica e a das marés, como cita Pena (2015).  

 

 

 

 

3. Diferindo entre fontes renováveis de energia e fontes não renováveis 

 

 Já foi dito anteriormente que as fontes renováveis de energia são aquelas que 

seu uso e sua utilização são renováveis, ou seja, é possível aproveitá-la ao longo do 

tempo e a possibilidade de esgotamento é mínima. Indo ao contrário deste conceito, as 

fontes não renováveis de energia são as fontes que têm recursos teoricamente 

limitados, e são limitados porque estes recursos dependem dos recursos existentes no 

nosso planeta. Um exemplo de fonte não renovável de energia são os combustíveis 

fósseis. 

 Segundo a câmara de comercialização de energia elétrica, no Brasil, a 

proporção de consumo energetica é: 

    1. Hidráulica 

    2. Gás Natural 

    3. Petróleo 

    4. Carvão 

    5. Nuclear 

    6. Biomassa 

    7. Eólica 

    8. Solar 

    9. Geotérmica 

    10. Marítima 

    11. Biogás 
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3.1 A energia solar 

 

 
 

  

De acordo com Pena (2015), a energia solar consiste na captação dos raios 

solares emitidos pelo Sol em direção à Terra. É uma fonte de energia altamente 

potente e inesgotável, já que a radiação emitida pelo Sol sobre a Terra aumenta a cada 

dia. Uma questão importante referente à energia solar é sobre como aproveitar esta 

energia para gerar eletrecidade, já que é uma fonte altíssimamente disponível. 

Portanto, faz-se necessário que se aprimorem os estudos que englobam a energia solar 

para que se descubram novos e melhores métodos de utilização desta fonte. Há duas 

possibilidades de utilização deste tipo de energia. São eles a a fotovoltaica, em que 

placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que 

aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas ou também em termoelétricas 

através da conversão da água em vapor, este responsável por movimentar as turbinas 

que acionam os geradores. 
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3.2 A energia eólica 

 

 
 

A energia eólica utiliza-se da força promovida pelos ventos para a produção 

de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois, assim como a energia 

solar, ela não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes 

cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e 

constante na maior parte do ano. Os ventos giram as hélices, que, por sua vez, movem 

as turbinas, acionando os geradores.  

Embora essa fonte de energia seja bastante eficiente e elogiada, ela apresenta 

algumas limitações, como o caráter não totalmente constante dos ventos durante o 

ano, havendo interrupções, e a dificuldade de armazenamento da energia produzida. 
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3.3 A energia hídrica ou hidroelétrica 

 

 
 

Por sua vez, a energia hidroelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios 

para a produção de eletricidade. Em países como Brasil, Rússia, China e Estados 

Unidos, ela é bastante aproveitada pelas usinas que transformam a energia hidráulica 

e cinética em eletricidade.  

Como é necessário o estabelecimento de uma área de inundação no ambiente 

em que se instala uma usina hidrelétrica, a sua construção é recomendada em áreas de 

planalto, onde o terreno é mais íngreme e acidentado, pois rios de planície necessitam 

de mais espaço para represamento da água, o que gera mais impactos ambientais. 

Por um lado, as hidroelétricas trazem vários prejuízos ambientais, não só pela 

inundação de áreas naturais e desvio de leitos de rios, como também pelo dióxido de 

carbono emitido pela decomposição da matéria orgânica que se forma nas áreas 

alagadas. Por outro lado, essa é considerada uma eficiente forma de geração de 

eletricidade, além de ser menos poluente, por exemplo, que as termoelétricas movidas 

a combustíveis fósseis. 

http://www.brasilescola.com/geografia/energia-hidreletrica.htm
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No caso da energia hidrelétrica, achei importante ressaltar o que muitos não 

sabem que é os riscos apresentadas por este tipo de produção, e por que ela é 

considerada uma energia limpa e renovavel porem com alguns malefícios no local 

onde ela é instalada. Achei de grande importancia exemplificar a respeito 

demostrando uma usina que foi a pouco tempo construida e que resultou em grandes 

problemas com a população ribeirinha e com o clima e vegetação local, esse é o 

dilema que estava presente na construção de Belo Monte. 

De acordo com a revista Abril, os benefícios eram claros, seriam eles: 

aumento do PIB, aumento da produção de energia eletrica, menor risco de apagões e 

uma melhor gestão de energia no Brasil, evitando assim sobrecargas no sistema já 

ultrapassado, porem os malefícios estavam ainda mais claros do que os benefícios, 

que pareciam ser somente apresentados para a rapida construção da Hidréletrica.  

Detalhando bem por cima os maleficios, deve se prestarmos atenção nos 

numeros apresentados pela revista Abril,só o lago que alimentará as turbinas 

corresponde a uma area equivalente a 90 mil campos de futebol na bacia do rio 

Xingu, sendo essa area toda ocupada por cerca de 440 especies de aves e 259 especies 

de mamíferos. 

O problema da construção porem não estava somente relacionado ao meio 

ambiente, tambem estava relacionado as familias ribeirinhas que moravam onde seria 

feita a usina, pessoas estas que mostram o grande numero de 20 mil pessoas, que terão 

que ser realocadas para a cidade mais proxima que é Altamira e que tambem não 

apresentava infraestrura para abrigar toda essa quantidade de gente que para ali 

migrariam. 

Voltando para os argumentos a favor da construção, para que se consiga 

igualar a produção que Belo Monte vai gerar, seriam necessarias: 19 termelétricas, 17 

usinas nucleares iguais angra 2, 3700 torres de energia eólica, 49,9 milhões de placas 

de energia solar; talvez somente esta alavancagem na produção energética supriria a 

demanda por energia, que cresce juntamente com o desenvolvimento do Brasil, onde 

é esperado que se consiga gerar o dobro de energia a cada 12 anos. 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

 

 

3.4 A energia Nuclear/Termonuclear 

 

 
 

A energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão do 

núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. 

A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão 

desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. 

 

Os primeiros resultados da divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o 

plutônio, foram obtidos em 1938. A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear 

foi utilizada para objetivos militares. Posteriormente, as pesquisas avançaram e foram 

desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. 

Essa fonte energética é responsável por muita polêmica e desconfiança: a falta 

de segurança, a destinação do lixo atômico, além da possibilidade de acontecerem 

acidentes nas usinas, geram a reprovação da utilização da energia nuclear por grande 
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parte da população. Alguns acidentes em usinas nucleares já aconteceram, entre eles 

estão: 

 

Three Miles Island – em 1979, na usina localizada na Pensilvânia (EUA), 

ocorreu a fusão do núcleo do reator e a liberação de elevados índices de 

radioatividade que atingiram regiões vizinhas. 

 

Chernobyl – em 1986 ocorreram o incêndio e o vazamento de radiação na 

usina ucraniana, na extinta União Soviética, com milhares de feridos e mortos, 

podendo a contaminação radioativa ter causado 1 milhão de casos de câncer nos 20 

anos seguintes. 

 

A energia nuclear apresenta vários aspectos positivos, sendo de fundamental 

importância em países que não possuem recursos naturais para a obtenção de energia. 

Estudos mais aprofundados devem ser realizados sobre essa fonte energética, ainda 

existem vários pontos a serem aperfeiçoados, de forma que possam garantir segurança 

para a população. 
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3.5 A energia da biomassa 

 

 
 

A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Assim, 

pode-se utilizar esse material para a queima e produção de energia, por isso ela é 

considerada uma fonte renovável. Sua importância está no aproveitamento de 

materiais que, em tese, seriam descartáveis, como restos agrícolas (principalmente o 

bagaço da cana-de-açúcar), e também na possibilidade de cultivo.  

Existem três tipos de biomassa utilizados como fonte de energia: os sólidos, os 

líquidos e os gasosos. 

Combustíveis sólidos: podemos citar a madeira, o carvão vegetal e os restos orgânicos 

vegetais e animais. 

Combustíveis líquidos: o etanol, o biodiesel e qualquer outro líquido obtido 

pela transformação do material orgânico por processos químicos ou biológicos. 

Combustíveis gasosos: aqueles que são obtidos pela transformação industrial ou até 

natural de restos orgânicos, como o biogás e o gás metano coletado em áreas de 

aterros sanitários. 

 

 

http://www.brasilescola.com/geografia/biomassa.htm
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3.6 A energia geotérmica 

 
A energia geotérmica corresponde ao calor interno da Terra. Em casos em que 

esse calor se manifesta em áreas próximas à superfície, as elevadas temperaturas do 

subsolo são utilizadas para a produção de eletricidade. Basicamente, as usinas 

geotérmicas injetam água no subsolo por meio de dutos especificamente elaborados 

para esse fim. Essa água evapora e é conduzida pelos mesmos tubos até as turbinas, 

que se movimentam e acionam o gerador de eletricidade. Para o reaproveitamento da 

água, o vapor é novamente transportado para áreas em que retorna à sua forma 

líquida, reiniciando o processo. 

O principal problema da energia geotérmica é o seu impacto ambiental através 

de eventuais emissões de poluentes, além da poluição química dos solos em alguns 

casos. Somam-se a isso os elevados custos de implantação e manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/geografia/energia-geotermica-1.htm
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3.7 A energia das ondas e das marés 

 
É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade tanto pelo 

aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro 

caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambientes onde elas são mais intensas 

para a geração de energia.  

Já no segundo caso, o funcionamento lembra o de uma hidrelétrica, pois cria-

se uma barragem que capta a água das marés durante as suas cheias, e essa água é 

liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas 

que ativam os geradores. 

 

 

4. Possíveis soluções para a crise energética mundial 

  

 Para que se possa começar a pensar em algum tipo de solução, é necessário 

antes que se fale em conscientização. Entenda-se que aqui trata-se de conscientização 

dos governantes, que devem apoiar e incentivar estudos e pesquisas que tenham como 

objetivo descobrir novas fontes de energia e ampliar o uso dos recursos renováveis, 

tornando-os mais acessíveis.  

Em seguida, mas não menos importante, é importante que a população se 

conscientize de que é preciso economizar. Sim, economizar, algo tão falado e 

praticado pelos brasileiros, mas é preciso que essa economia daquilo que já temos em 

termos de fontes de energia e captação se expanda para o mundo e que a população 

mundial se conscientize a respeito da importância destas fontes que já conhecemos e 

que ainda temos limitações para usá-las, mas também que se conscientizem de que 

http://www.brasilescola.com/geografia/energia-das-mares.htm
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devem cobrar de seus representamtes respostas para aquilo que muitas vezes parece 

não ter resposta, mas tem.  

A crise energética mundial foi algo previsto e não foi um acontecimento 

repentino que assolou o mundo. Se já havia alguma projeção quanto a finitude dos 

recursos que nos provém energia, será que não era função dos governantes 

financiarem mais estudos e pesquisas para que o mundo pudesse fazer melhor uso dos 

recursos renováveis que existem? É preciso que a população desenvolva um papel 

ativo nos problemas mundiais e não apenas reclamar. Por um lado, sabemos do 

problema e que existem projeções claras que, apesar de muito assustadoras, não 

fogem do futuro, e por outro lado temos o poder de eleger os políticos que 

acreditamos nos representar e lutar pelos interesses dos cidadãos.  

Como uma alternativa para lidar com a crise energética, uma possível solução 

seria um maior investimento de recursos financeiros para que seja possível aplicar por 

todo o mundo algumas fontes já descobertas de energia sustentáveis, mas que ainda 

enfrentam muitas dificuldades e limitações, sejam elas por falta de conhecimento ou 

investimento. Por isso, é necessário que sejam estudadas a fundo estas fontes 

renováveis de energia como a energia eólica, e energia solar e a biomassa. A escolha 

destas três fontes como possível solução foi dada a partir do ponto em que elas se 

aplicariam, por exemplo, na resolução da crise energética no Brasil. A exclusão de 

algumas das fontes como resolução da crise é devido ao fato de que,por exemplo, as 

hidroelétricas, apesar de constituírem um forte concorrente em termos de produção de 

energia com as outras fontes, a hidroelétrica produz alto impacto ambiental, já que 

para sua construção deve ser inundada uma grande área, e isso impacta negativamente 

na fauna e flora locais, além de forçar possíveis habitantes destas áreas a se mudarem, 

o que constituiria um novo problema, ou seja, resolver um problema maior e trazer 

outro menor com esta solução. 

Por fim, como única solução desta crise que invade o mundo, é necessário que 

se amplie e se invista na renovação, diversificação e eficiência da matriz energética 

do mundo inteiro. 
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5. Conclusão 

Tendo em vista todos os tipos de fontes de energéticas citadas neste trabalho e o 

benefício de cada uma delas, é preciso tratá-las com bastante cautela já que algumas 

formas de produção apresentam um risco considerável de acidente, ainda que se 

destaquem por serem limpas, ou seja, renováveis. 

Um exemplo deste risco é a catástrofe nuclear que aconteceu em Chernobyl. O 

desastre de Chernobil, a Catástrofe de Chernobil; também conhecido como acidente 

de Chernobil foi um acidente nuclear catastrófico que ocorreu em 26 de abril de 1986 

na central eléctrica da Usina Nuclear de Chernobil (então na República Socialista 

Soviética Ucraniana), que estava sob a jurisdição direta das autoridades centrais da 

União Soviética. Uma explosão e um incêndio lançaram grandes quantidades de 

partículas radioativas na atmosfera, que se espalhou por boa parte da URSS e da 

Europa ocidental. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Nuclear_de_Chernobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_Ucraniana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_Ucraniana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_ocidental
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O desastre é o pior acidente nuclear da história em termos de custo e de mortes 

resultantes, além de ser um dos dois únicos classificados como um evento de nível 7 

(classificação máxima) na Escala Internacional de Acidentes Nucleares (sendo o outro 

o Acidente nuclear de Fukushima I, no Japão, em 2011). A batalha para conter a 

contaminação radioativa e evitar uma catástrofe maior envolveu mais de 500 mil 

trabalhadores e um custo estimado de 18 bilhões de rublos. Durante o acidente em si, 

31 pessoas morreram e longos efeitos a longo prazo, como câncer e deformidades 

ainda estão sendo contabilizados. 

O acidente fez crescer preocupações sobre a segurança da indústria nuclear 

soviética, diminuindo sua expansão por muitos anos, e forçando o governo soviético a 

ser menos secreto. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Internacional_de_Acidentes_Nucleares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear_de_Fukushima_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rublo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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Vistos todos os obstáculos que existem quando se trata de geração de energia, 

é preciso que se avalie os reais riscos que a população mundial corre com a crise 

energética que assola o mundo todo, e não apenas o Brasil. Ainda que o Brasil seja 

notavelmente mais afetado por essa crise, já que investe menos em fontes renováveis, 

é necessário que haja uma conscientização mundial das necessidades que são viatsi 

para que seja possível manter a qualidade de vida que temos, ou ainda, para que seja 

possível manter a vida na Terra. 

Falando francamente, o problema vem de muitos anos, e o que o torna muito 

mais difícil de ser solucionado, é que as pessoas repetem comportamentos primitivos 

quando se trata de problema. Parece ser muito mais fácil gastar muito mais dinheiro 

para tentar arrumar algo que não funcionou do que gastar um montante menor de 

dinheiro no inestimento de novas tecnologias e apoiando e incentivando aqueles que 

estudam para o desenvolvimento destas. 

Não só na crise de energia mundial, mas como em todos os outros âmbitos e 

setores da vida humana. Depois de descobrir tantas coisas, de tantos aprendizados, de 

tantas guerras e de tantos heróis mortos por questões banais, o mundo ainda parece se 

preocupar mais com aquilo que é rentável. Infelizmente, esse rentável nem sempre é 
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questão de sobrevivência, mas sim aquilo que dê a ilusão de que trará mais dinheiro 

em algum momento, mas esquecem-se de que o dinheiro não produz nada sozinho. 

Como o Greenpeace diz naquela frase, e talvez aqui, neste ponto da história, faça todo 

o sentido:  “Somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, 

pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro.” 

GreenPeace.  

É necessário mudar de pensamento em relação ao mundo. É difícil falar 

apenas na crise energética mundial como um problema, mas o mundo está permeado 

por grandíssimo problemas que ameaçam a vida nela, e ainda assim, sua população, 

ou grande parte dela, teima em pensar apenas nos próprios umbigos. É preciso pensar 

na vida e como mantê-la.  
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Introdução 

 

 

 

 A criação da internet pelos americanos durante a Guerra Fria surgiu com a 

necessidade de troca de informações de forma rápida e segura contra a espionagem da 

URSS. Entretanto, muito mais que apenas unir nações e facilitar a comunição, a internet 

do século XXI abriu espaço para a defesa de interesses e mobilização social sobre 

diferentes causas através do ''Ciberativismo''.  

 As revoluções que culminaram na Primavera Árabe, por exemplo, ganharam 

força através de publicações e mensagens nas redes sociais ao expor a insatisfação 

popular com os governos ditatoriais em diversos países do Oriente Médio, 

representando uma fase mais democrática e um aumento inquestionável do poder da 

liberdade de expressão. 

 No Brasil, o mês de julho de 2013 foi marcado por protestos contra o aumento 

das tarifas dos transportes públicos, os gastos exacerbados com as obras da Copa do 

Mundo, e a corrupção dos políticos brasileiros. Contudo, tais manifestações sofreram 

represálias da polícia a mando dos governantes, que apesar de terem sido muito 

violentas, incentivaram ainda mais a população a reivindicar seus direitos, da internet às 

ruas. Desde então, o Ciberativismo se tornou o principal meio de difusão de interesses 

políticos, econômicos e culturais, de forma a unir pessoas e encorajar mudanças para o 

país. 
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Capítulo 1: Os Movimentos Sociais 
 
 
 
 

1.1 O que são os movimentos sociais? 
 

 

 O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo 

organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate 

político, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeados 

por tensões sociais. Fazem parte dos movimentos sociais, os movimentos populares, 

sindicais e a organizações não governamentais (ONGs).  

 Esses movimentos podem objetivar a mudança, a transição ou mesmo a 

revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. Seja a luta por um 

algum ideal, seja pelo questionamento de uma determinada realidade que se caracterize 

como algo impeditivo da realização dos anseios deste movimento, este último constrói 

uma identidade para a luta e defesa de seus interesses. Torna-se porta-voz de um grupo 

de pessoas que se encontra numa mesma situação, seja social, econômica, política, 

religiosa, entre outras. 

 Cada sociedade ou estrutura social tem como cenário um contexto histórico no 

qual, assim como também apontava Karl Marx, estaria imposto um conflito entre 

classes, terreno das relações sociais, a depender dos modelos culturais, políticos e 

sociais. Assim, os movimentos sociais fariam explodir os conflitos já postos pela 

estrutura social geradora por si só da contradição entre as classes, sendo uma ferramenta 

fundamental para a ação com fins de intervenção e mudança daquela mesma estrutura. 

 Dessa forma, para além das instituições democráticas como os partidos, as 

eleições e o parlamento, a existência dos movimentos sociais é de fundamental 

importância para a sociedade civil enquanto meio de manifestação e reivindicação.  

 Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década 

de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou 

seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo 
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econômico e social. Mas, antes, na década de 1950, os movimentos nos espaços rural e 

urbano adquiriram visibilidade.  

 Os principais movimentos no país são o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS) e os movimentos em 

defesa dos índios, negros e das mulheres. 

 

 

Imagem 1 – Manifestações no Brasil em 2013 

 

 Ao redor do mundo podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da 

causa operária, o movimento negro (contra racismo e segregação racial), o movimento 

estudantil, o movimento de trabalhadores do campo, movimento feminista, movimentos 

ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, movimentos marxista, 

socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação 

centralizada em algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). 

Outros, porém, com a expansão do processo de globalização (tanto do ponto de vista 

econômico como cultural) e disseminação de meios de comunicação e veiculação da 

informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza de suas causas, 

ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento 

ambientalista de forte atuação internacional. 

 As Primaveras, conhecidas no mundo todo, são movimentos sociais que 
explodem ao redor do mundo para questionar as diversas formas de tirania política e 
econômica.  



6 
 

 Á Primavera Árabe é um dos fortes exemplos de movimento social que teve 

início em 2010 na Tunísia, localizada ao norte do continente africano. Naquele ano, um 

jovem tunisiano, revoltado com a sua situação financeira, ateou fogo em seu próprio 

corpo, como forma de protesto. Estes protestos se espalharam pelo país fazendo com 

que, dez dias depois, o presidente Zeni El Abdine Ben Ali fosse deposto. O povo da 

Tunísia já não concordava mais com a política de governo do presidente, uma vez que 

ele estava no poder desde novembro de 1987 e nada havia feito para melhorar a 

qualidade de vida da população, seja estimulando a criação de empregos ou melhorando 

o acesso à saúde e à educação. 

 As redes sociais desempenharam um papel considerável nos recentes 

movimentos contra a ditadura nos países árabes. A propagação do movimento 

conhecido como Primavera Árabe, que começou em 2010 na Tunísia, para todo o Norte 

da África e Oriente Médio não teria sido a mesma sem os recursos proporcionados pela 

internet. 

 Após o sucesso dos tunisianos, os egípicios foram às ruas, exigindo a saída do 

presidente Hosni Mubarak, acusando-o de ditador, por estar no poder há 30 anos. A 

maior parte das manifestações se deram na Praça Tahrir (ou Praça da Libertação, no 

Cairo, capital do Egito). Mubarak renunciou ao poder 18 dias após o início das 

manifestações. Em ambos os países, protestos foram marcados por intensa violência, 

empreendidos tanto pelo povo nas ruas quanto pelas forças aliadas aos presidentes.  

 

 

 
Quadro geral da Primavera Árabe (Foto: Colégio Qi) 
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 Após a queda dos presidentes, ambos os países foram às urnas para novas 

eleições, os partidos islâmicos conseguiram se eleger nos dois países. Na Tunísia fora 

eleito o partido Enna Hda e no Egito, a Irmandade Muçulmana. 

 A Líbia também fez parte da Primavera Árabe. Muamar Kadaffi, presidente por 

42 anos, foi derrubado do poder após uma longa guerra civil com duração de 8 meses. A 

tática dos rebeldes foi avançar lentamente em direção às cidades dominadas por 

Kadaffi, como Trípole, por exemplo. Em Sirte, cidade natal do presidente, os rebeldes 

capturaram o presidente, escondido dentro de um canal de esgoto. Após sua captura, 

Kadaffi foi torturado e morto pelos rebeldes. 

 O Iêmen foi o último país a conseguir derrubar o seu presidente. Ali Abdulhah 

Saleh foi alvo de um ataque contra a mesquita do palácio presidencial, em Sanaa. Com 

receio de ser assassinado, assinou um acordo para deixar o poder logo após o ocorrido. 

O vice presidente Abd Rabbuh Mansur Al Radi assumiu o poder, anunciando a criação 

de um governo de conciliação nacional.  

 Em alguns países da Primavera Árabe, as estruturas de governo permanecem 

intactas. É o caso de Marrocos, Argélia, Jordânia, Cisjordânia, Iraque, Irã, Kuwait, 

Bahren, Arábia Saudita, Omã e Síria. 

 Portanto, a existência de um movimento social requer uma organização muito 

bem desenvolvida, o que demanda a mobilização de recursos e pessoas muito engajadas. 

Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas esporádicas, mas 

tratam-se de organizações que sistematicamente atuam para alcançar seus objetivos 

políticos, o que significa haver uma luta constante e em longo prazo dependendo da 

natureza da causa. Em outras palavras, os movimentos sociais possuem uma ação 

organizada de caráter permanente por uma determinada bandeira. 

 

 

1.2 O papel do ativismo na história 
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 Os movimentos sociais tratam das ações conjuntas que reivindicam algo perante 

o modelo político econômico imposto pela sociedade dominante, ou seja, os 

movimentos sociais estão contra as ações da ordem vigente. Ao longo da história podem 

ser vistos vários movimentos sociais que buscam mudanças para a situação política 

social. 

 Atualmente o mundo vem passando por uma onda crescente de movimentos 

sociais nos mais diversos países. Esses movimentos são criados, em sua maioria, por 

jovens que buscam melhores perspectivas de vida: melhor assistência do estado como 

saúde, educação, trabalho, entre outros. Além disso, buscam que a política seja de fato 

democrática ética e menos corrupta. 

 Historicamente a ideia de lutar pelos direitos começa com uma nova concepção 

de conceitos: o homem no centro das transformações, e não mais o divino como centro 

– concepção que parte dos iluministas ao pregar pela razão, entre os anos de 1650 e 

1700. Essas ideias influenciam a Revolução Francesa de 1789, quando a burguesia toma 

o iluminismo como base e se favorece com a tomada do poder na França. Após a 

revolução, surge o famoso slogan “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, que até hoje é 

utilizado.  

 O século XVIII ficou conhecido como o século das revoluções. Não  apenas pela 

revolução da França, mas pela onda de revoltas que se espalharam pelo mundo. Para o 

historiador Eric Hobsbawm, “a época que vai  de 1789 – 1848 é uma época de 

revoluções não apenas no campo social, mas também no econômico, com a formação de 

uma dupla revolução que mudaria os séculos futuros”. 

 A Revolução Francesa foi um marco para a sociedade. É a partir dela que 

surgem as duas classes que permeiam a discussão de Marx. Por ter vivenciado as 

transformações da época, Marx escreve uma obra que continua contribuindo para os 

movimentos sociais até hoje. Suas ideias contribuem significativamente para as revoltas 

na Europa, e ao longo do século XVIII e XIX as revoltas aumentam significativamente. 

 As ideias iluministas e Marxistas dominam o até hoje. Os movimentos de 

independência buscaram nos iluministas a fonte para a ideologia da independência, 

enquanto que na Europa, no século XIX, o Congresso de Viena procura restaurar as 

monarquias. Essa situação de crise e insatisfação possibilitou a aliança temporária entre 
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setores da pequena e média burguesia com o operariado, cada vez mais consciente da 

exploração social de que era vítima. Dessa aliança instável nasceram diversos 

movimentos revolucionários de contestação às estruturas de poder vigentes em grande 

parte da Europa. Houve fusão de ideias nacionalistas, liberais e socialistas. Esses 

movimentos explodem em diversos lugares como: França, Itália, Áustria, Irlanda, 

Alemanha, Suíça, Hungria. 

 No entanto, o século de mudanças foi o XIX. Além de mudanças no âmbito 

social, econômico e político, avanços tecnológicos aparecem, novas teorias políticas, a 

luta na Europa com os movimentos de unificação da Itália e da Alemanha. O avanço do 

capitalismo, como forma econômica, ganha cada vez mais espaço. Os movimentos 

políticos se organizam e crescem no século XX entre os quais podemos destacar os 

Fascistas e Nazistas, com suas ideologias extremamente racistas. A segunda guerra 

abala a economia da Europa os Estados Unidos se tornam senhores do mundo 

juntamente com a União Soviética. Surge, então, a Guerra Fria, caracterizada pela luta 

das duas grandes concepções politicas: o capitalismo liberal e o socialismo. 

 Na segunda metade do século XX, após a Guerra Fria, o capitalismo conquista o 

mundo e surge o conceito de globalização. Nessa época, os movimentos sociais se 

espalham pelo o mundo: o movimento do rock, do reggae, o movimento dos negros nos 

Estados Unidos, o movimento das mulheres que, vinha desde o começo do século, a luta 

pelos direitos humanos. O século XX é considerado o século dos movimentos sociais e 

da luta contra diversas formas de opressão, além da busca pelos direitos. 

 Já no século XXI surgem novos movimentos, no campo da política: a busca por 

independência no Egito, quando jovens se organizam para tirar do poder o ditador 

Mubarak; o oriente médio se levanta contra a dominação imposta por ditadores; a Líbia 

ao derrotar o ditador Muamar Kadafi; na Espanha e na Grécia os jovens se organizam 

contra a forma de governo, no qual impõe altos impostos e cortes de orçamento na área 

social; entre outros. 

 Já o Brasil, ao longo de sua história, apresentou diversos movimentos sociais. 

Eles vão desde movimentos que buscavam a independência do país até movimentos 

contra a violência de animais. No campo político podemos destacar vários partidos 

comunistas que foram perseguidos: no século XX os movimentos pelo direito à terra e 
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moradia - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST).  

 Nas décadas de 1960 e 1970, no Brasil, o movimento estudantil foi importante 

foco de resistência e mobilização social à ditadura civil-militar. Organizados em 

diversas entidades representativas, como os DCEs (Diretórios Centrais Estudantis), as 

UEEs (Uniões Estaduais dos Estudantes) e a UNE (União Nacional dos Estudantes), 

suas reivindicações, protestos e manifestações influenciaram os rumos da política. Os 

estudantes protestavam por causas específicas como a ampliação de vagas nas 

universidades públicas, por melhores condições de ensino, contra a privatização e 

também em defesa das liberdades democráticas e por justiça social. 

 

 

Imagem 2 – Movimentos Sociais no Brasil durante a Ditadura 

 

 Outro exemplo bastante forte na atualidade é o movimento social das mulheres, 

conhecido como Feminismo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Feminismo é 

cada vez mais divulgado e batalhado pelo seu espaço. É um discurso intelectual, 

filosófico e político que tem como meta os direitos iguais e a proteção legal às 

mulheres. Envolvem diversos movimentos, teorias e filosofias, todas preocupadas com 

as questões relacionadas às diferenças entre os gêneros, protestando pela igualdade entre 

homens e mulheres, além da campanha pelos direitos das mulheres e seus interesses.  

http://ditaduranuncamais.cnte.org.br/o-retrocesso-na-educacao/
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 O movimento sindical também faz parte de grande parte da história do país. Este 

esteve presente em diversos momentos, desde a ditadura militar no Brasil até o seu fim 

em 1985. Durante a época da Ditadura, o movimento estudantil ganhou força. É 

considerado um movimento social da área da educação, no qual os sujeitos são os 

próprios estudantes. Caracteriza-se por ser um movimento policlassista e 

constantemente renovado - já que o corpo discente se renova periodicamente nas 

instituições de ensino. 

 Assim, os movimentos sociais têm lutado tanto para transformar 

comportamentos sociais como para influenciar políticas públicas. Como parte desses 

esforços, muitas vezes se mobilizam em prol de mudanças nos processos de tomada de 

decisão estatal, demandando a inclusão da sociedade civil em novos espaços 

participativos. Essa demanda implica não somente na criação de espaços de diálogo 

entre atores da sociedade civil e do governo, mas da maior presença de ativistas de 

movimentos sociais dentro do próprio Estado. O envolvimento de movimentos sociais 

em esforços por democratizar o Estado tem sido importante na América Latina pelo 

menos desde o início dos anos 80. Nos últimos anos, grande parte da literatura sobre 

sociedade civil tem procurado analisar a participação de ativistas em arenas de 

formulação e implementação de políticas públicas, tais como o orçamento participativo 

e conselhos gestores. Esse processo de construção de novas arenas participativas tem 

sido, especialmente no Brasil, um processo intenso de aproximação entre atores sociais 

e estatais. No entanto, as relações entre movimentos sociais e o Estado frequentemente 

extrapolam esses encontros em espaços decisórios formais. 

 

1.3 Os movimentos sociais na atualidade 
 

 

 Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e acredita-se que 

sempre existirão. Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as 

pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e 

experimentação social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e 

inovações socioculturais. A experiência da qual são portadores não advém de forças 

congeladas do passado – embora este tenha importância crucial ao criar uma memória 
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que, quando resgatada, dá sentido às lutas do presente. A experiência recria-se 

cotidianamente, na adversidade das situações que enfrentam.  

 Um panorama dos movimentos sociais neste novo milênio pode ser descrito em 

torno de 13 eixos temáticos, que envolvem as seguintes lutas e demandas (Gohn, 2010). 

1. Movimentos sociais em torno da questão urbana, pela inclusão social e por 

condições de habitabilidade na cidade. Exemplos:  

 

 a| Movimentos pela moradia, expresso em duas frentes de luta: articulação de 

redes sociopolíticas compostas por intelectuais de centro- -esquerda e movimentos 

populares que militam ao redor do tema urbano (o hábitat, a cidade propriamente dita). 

Eles participaram do processo de construção e obtenção do Estatuto da Cidade; redes de 

movimentos sociais populares dos Sem-Teto (moradores de ruas e participantes de 

ocupações de prédios abandonados), apoiados por pastorais da Igreja Católica e outras;  

 b| Movimentos e ações de grupos de camadas médias contra a violência urbana e 

demandas pela paz (no trânsito, nas ruas, escolas, ações contra as pessoas e seu 

patrimônio etc.);  

 c| Mobilizações e movimentos de recuperação de estruturas ambientais, físico-

espaciais (como praças, parques), assim como de equipamentos e serviços coletivos 

(área da saúde, educação, lazer, esportes e outros serviços públicos degradados nos 

últimos anos pelas políticas neoliberais); ou ainda mobilizações de segmentos atingidos 

pelos projetos de modernização ou expansão de serviços.  

2. Mobilização e organização popular em torno de estruturas institucionais de 

participação na gestão política-administrativa da cidade: 

 

 a| Orçamento Participativo e Conselhos Gestores (saúde, educação, assistência 

social, criança e adolescente, idoso);  

b| Conselhos da Condição Feminina, Populações Afrodescendentes etc.  

 

3. Movimentos em torno da questão da saúde, como:  

a| Sistema Único de Saúde (SUS);  

b| Conferências nacionais, estaduais e municipais da saúde;  

c| agentes comunitários de saúde;  
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d| Portadores de necessidades especiais; e |portadores de doenças específicas: 

insuficiência renal, lúpus, Parkinson, mal de Alzheimer, câncer, doenças do 

coração etc.  

 

4. Movimentos de demandas na área do direito:  

a| humanos: situação nos presídios, presos políticos, situações de guerra etc.;  

b | culturais: preservação e defesa das culturas locais, patrimônio e cultura das 

etnias dos povos.  

 

5. Mobilizações e movimentos sindicais contra o desemprego. 

 

6. Movimentos decorrentes de questões religiosas de diferentes crenças, seitas e 

tradições religiosas. 346 Maria da Glória Gohn Revista Brasileira de Educação 

v. 16 n. 47 maio-ago. 2011  

 
7. Mobilizações e movimentos dos sem-terra, na área rural e suas redes de 

articulação com as cidades por meio da participação de desempregados e 

moradores de ruas, nos acampamentos do MST, movimentos dos pequenos 

produtores agrários, Quebradeiras de Coco do Nordeste etc. 

 
8. Movimentos contra as políticas neoliberais:  

a| Mobilizações contra as reformas estatais que retiram direitos dos 

trabalhadores do setor privado e público;  

b|  Atos contra reformas das políticas sociais;  

c| denúncias sobre as reformas que privatizam órgãos e aparelhos estatais.  

9. Grandes fóruns de mobilização da sociedade civil organizada: contra a 

globalização econômica ou alternativa à globalização neoliberal (contra ALCA, 

por exemplo); o Fórum Social Mundial (FSM), iniciativa brasileira, com dez 

edições ocorridas no Brasil e no exterior; o Fórum Social Brasileiro, inúmeros 

fóruns sociais regionais e locais; fóruns da educação (Mundial, de São Paulo); 

fóruns culturais (jovens, artesões, artistas populares etc.).  

 

10. Movimento das cooperativas populares: material reciclável, produção doméstica 

alternativa de alimentos, produção de bens e objetos de consumo, produtos 
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agropecuários etc. Trata-se de uma grande diversidade de empreendimentos, 

heterogêneos, unidos ao redor de estratégias de sobrevivência (trabalho e 

geração de renda), articulados por ONGs que têm propostas fundadas na 

economia solidária, popular e organizados em redes solidárias, autogestionárias. 

Muitas dessas ONGs têm matrizes humanistas, propõem a construção de 

mudanças socioculturais de ordem ética, a partir de uma economia alternativa 

que se contrapõe à economia de mercado capitalista.  

 
11. Mobilizações do Movimento Nacional de Atingidos pelas Barragens, 

hidrelétricas, implantação de áreas de fronteiras de exploração mineral ou 

vegetal etc. 

 
12. Movimentos sociais no setor das comunicações, a exemplo do Fórum Nacional 

pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

 
  

 Os movimentos são o coração, o pulsar da sociedade. Eles expressam energias 

de resistência ao velho que oprime ou de construção do novo que liberte. Energias 

sociais antes dispersas são canalizadas e potencializadas por meio de suas práticas em 

“fazeres propositivos”. Os movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, 

constroem propostas. Atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como 

resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Constituem e desenvolvem o 

chamado “empowerment” de atores da sociedade civil organizada à medida que criam 

sujeitos sociais para essa atuação em rede.  

 Tanto os movimentos sociais dos anos 1980 como os atuais têm construído 

representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e práticas. Criam 

identidades para grupos antes dispersos e desorganizados. Ao realizar essas ações, 

projetam em seus participantes sentimentos de pertencimento social. Aqueles que eram 

excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo. 
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Capítulo 2: Ciberativismo 
 
 
 

2.1. O que é Ciberativismo? 
 

 

 

 Com o avanço da tecnologia nos últimos anos e o surgimento de novos meios de 

comunicação, percebe-se uma nova forma de articulação no interior dos movimentos 

sociais, caracterizada pelo uso de ferramentas inovadoras, tais como as redes sociais, o 

uso de e-mails, petições, jornais digitais e vídeos para pautar suas reivindicações e 

alcançar mudanças sociais. A nossa era é dominada pela tecnologia e marcada pela 

facilidade de receber informação a qualquer instante. Os movimentos sociais, desde os 

anos 90, se utilizam de novos meios de comunicação para promover suas causas e 

informar o maior número de pessoas possíveis acerca de assuntos políticos, sociais, 

ecológicos, etc.  

 Esta nova forma de engajamento político e social tem sido comumente chamada 

de ciberativismo. Buscando a veiculação de um ideal através de uma mídia de grande 

alcance, é o ativismo contemporâneo praticado em rede, através da internet. O 

ciberativismo, ou ativismo digital, revolucionou o modo como os movimentos sociais se 

organizam e transmitem suas mensagens ao resto da sociedade. A realização de ações 

políticas e coletivas como protestos, boicotes, ocupações e marchas, os quais se 

tornaram uma ferramenta valiosa para a contemplação das demandas dessas 

mobilizações, pressupõe a reunião de várias pessoas. 

 Uma das razões entre as quais o ciberativismo tem ganhado força é pela 

capacidade de reunir um grande número de pessoas em curto espaço de tempo. A 

invenção de celulares com acesso à internet e computadores portáteis possibilita que 

milhões de pessoas entrem em contato com o mundo a qualquer instante do dia. Por 

esse motivo, os movimentos sociais optam por tal meio de disseminação de propostas, 

eventos, assuntos e estratégias que atingem um público cada vez maior. As fronteiras 

físicas de acesso aos ideais dos movimentos são quebradas pelo ciberativismo. 

Paralelamente, o uso dos meios digitais pelos movimentos sociais tem causado uma 

mudança na organização destes. 
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 Se antes um movimento social era composto por pessoas que estavam 

geograficamente próximas e usualmente dirigidas verticalmente, atualmente consta-se 

uma horizontalidade na forma como os movimentos sociais se associam e uma 

descentralização na sua organização. A possibilidade das pessoas entrarem no mundo 

cibernético rompe com os modelos alicerçados em volta de um líder ou uma figura que 

oriente o movimento. Outrossim, o ciberativismo pode ser visto como uma nova forma 

de participação democrática que permite aos cidadãos novas formas de agenciamento na 

esfera política e social. A livre divulgação de informação, a conscientização sobre 

assuntos não expostos pela mídia tradicional, a criação de petições online podem ser 

vistas como novos canais ou ferramentas que facilitam a participação dos cidadãos na 

esfera pública. 

 Neste sentido, o ciberativismo viabiliza a agência dos indivíduos e retira o poder 

único das câmaras e assembleias de deliberar sobre assuntos políticos. A utilização dos 

meios digitais pelos movimentos sociais impulsiona a democracia por ser uma forma de 

comunicação plural e aberta a todos. Utilizado de maneira progressiva por ONGs e por 

cidadãos comuns, o ciberativismo é, por excelência, um meio precípuo de fomentar o 

exercício da cidadania na rede e de pressionar governos e corporações a promoverem 

ações a partir de vozes atomizadas que se somam acerca de um interesse comum, 

geralmente causas de cunho social, político ou ambiental.  

 Embora o ciberativismo abra espaço para formas mais democráticas de 

participação política, facilitando a troca de informação pelo mundo, fomentando a livre 

expressão e criando formas horizontais de engajamento nos movimentos sociais, isso 

não significa que pode ser desvinculado do ativismo concreto que ocorre nas ruas. A 

participação offline, materializada em greves, marchas, ocupações e outras formas de 

visibilidade física, é fundamental para que as mudanças propostas pelas mobilizações 

sociais se consolidem. Sendo assim, o ciberativismo pode ser entendido como um 

complemento às estratégias físicas de luta dos movimentos sociais. 

 Um notável exemplo foram as manifestações de Junho de 2013, as quais levaram 

milhares de brasileiros a ocupar ruas e praças públicas de diversas cidades do Brasil. As 

manifestações demonstraram uma grande insatisfação com as políticas públicas do 

governo com respeito a educação, saúde, transporte público e corrupção. Elas foram, em 

grande medida, organizadas pelo ciberativismo e servem como exemplo de como esta 

ferramenta consegue mobilizar os indivíduos em prol de interesses comuns. As 

manifestações começaram em São Paulo com o Movimento Passe Livre, o qual 
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procurava combater o aumento da tarifas de ônibus na cidade. A repressão da Policia 

Militar contra os manifestantes foi rapidamente veiculada através das redes sociais, 

onde fotos e vídeos dos próprios manifestantes foram compartilhados mostrando-os 

sendo agredidos, fato que causou grande descontentamento e revolta.Como 

consequência, foram marcados via redes sociais outras manifestações. Rapidamente, 

alastraram-se manifestações pelo Brasil, sendo a grande maioria organizada pela 

internet. 

Desta maneira, as manifestações de junho adquiriram uma forma heterogênea de pautas 

e temas, sem um líder que as orientassem. Vários movimentos sociais utilizaram o 

ciberativismo durante os protestos de junho para divulgar suas pautas e organizar 

cidadãos a protestar contra metas especificas. O ciberativismo, assim, cumpre com o 

objetivo de aumentar a velocidade e diminuir a distância da transmissão de informação, 

acarretando, posteriormente, em manifestações públicas em massa.  

 

 

2.2. O papel do Ciberativismo na Atualidade 

 

 Dois grupos se fazem marcantes no cenário atual: o Anonymous e o Black Bloc; 

grupos que surgiram com força após o início das manifestações de Junho de 2013 e que 

foram os centros mobilizadores do que restou das movimentações nos meses seguintes. 

Os dois grupos apareciam em grande número nas manifestações, principalmente na luta 

direta contra a repressão policial ou na destruição de símbolos, além de serem os 

responsáveis por criarem páginas na internet convidando internautas, mostrando vídeos 

e explicando seus objetivos e seu funcionamento. Ambos, embora não sejam 

organizados e contínuos, atuam à parte da política formal, estabelecendo limites de 

atitudes e objetivos comuns; eles possuem características de descentralização e ideais 

libertários e funcionam junto da sociedade em grandes mobilizações, além de colocar a 

internet como órgão essencial de sua horizontalização. Articulam-se como redes 

coletivas, convergindo o interesse de milhares de indivíduos de contextos e ideais de 

vida diferentes em prol de uma reivindicação, visando a transformações sistêmicas, com 

fortes ações em mobilizações. 

 

1. Anonymous: Embora muitos meios de comunicação rotulem os Anonymous de 

hackers, podemos encontrar procedimentos e ações que os categorizam como ativistas 
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políticos. Importa compreender a articulação horizontal deste grupo para, então, 

entender o efeito de suas ações no mundo político e social. O Anonymous não é um 

grupo fechado, mas uma ideia, e todos que compartilham dessa ideia são Anonymous, e 

não do Anonymous.. A lógica de funcionamento do grupo não é baseada em um líder 

que determina os objetivos do movimento, mas em uma mobilização em redes no qual 

cada pessoa está livre para ajudar a pautar novas formas de combate político.  

 Os Anonymous ajudaram a divulgar informações não veiculadas pela mídia 

tradicional a respeito das manifestações dos protestos no Brasil. O grupo procura 

romper com a monopolização da transmissão de informação, dando voz aos 

participantes dos tumultos populares e mobilizações sociais que acontecem no país. 

Algo que mostra o caráter reivindicativo deste movimento social se deu no dia 13 de 

julho de 2014, quando os Anonymous retiraram do ar a página da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo e colocaram uma imagem denunciando o aumento da 

tarifa de ônibus, trem e metrô em São Paulo, convocando as pessoas a uma 

concentração contra o aumento da tarifa no Teatro Municipal de São Paulo. Aqui 

podemos ver como os Anonymous tiveram um objetivo político; no caso, diminuir o 

aumento da tarifa de ônibus - e utilizaram a ferramenta do ciberativismo para que a 

população saiba das suas reivindicações. 

 Ao mesmo tempo, viram-se nas ruas durantes as manifestações de junho de 2013 

muitas pessoas usando a máscara branca de Guy Fawkes, usada como símbolo dos 

Anonymous em seus perfis eletrônicos e seus vídeos. Estes manifestantes mascarados 

estariam divididos entre os que brandiam as cores da bandeira brasileira ou de bandeiras 

internacionais (como Tunísia e Turquia, alvo de protestos à época), e aqueles que 

tinham ações mais agressivas, confrontando até mesmo diretamente a polícia, juntando-

se aos outros mascarados. A venda de máscaras virou moda, fazendo com que se 

tornasse difícil entender como tratar destes mascarados pop; entretanto, com o passar do 

tempo, devido à forte repressão policial, retirando o clima carnavalesco das 

manifestações, também devido a páginas educativas da internet, delimitou-se melhor 

quem realmente se identificava com esta “ideia”. Assim, podemos entender que a 

dependência cada vez maior da internet como meio de comunicação tem criado espaço 

para que grupos políticos se articulem dentro dela. As nossas relações sociais são cada 

vez mais influenciadas pelo uso da internet, dos smartphones e dos outros meios virtuais 

que nos vinculam a outras esferas da vida. Os Anonymous entram nesse mundo como 

movimento social que demanda que as liberdades do mundo virtual não sejam 
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atropeladas por políticas de censura ou corporações que bloqueiam o acesso ao 

conhecimento público, além de denúncias aos atos do governo brasileiro; ele é um 

movimento que surge para atender as necessidades do mundo tecnológico. Podemos 

dizer que, da mesma forma que é necessário ter movimentos nas ruas, é preciso que 

existam movimentos sociais que lutem no campo virtual. 

 

 
Imagem 3 – Movimento Anonymous 

2. Black Blocs: Este grupo se refere àqueles que utilizam da tática black bloc, e é 

composto por pequenos grupos de afinidade, muitas vezes organizados no próprio 

momento da manifestação, os quais atuam de forma independente dentro destas. Não 

seria exatamente uma organização, mas uma ideia, uma tática de autodefesa contra a 

violência policial, além de forma de protesto estético baseada na depredação de 

símbolos do estado e do capitalismo.  

 A dinâmica black bloc remete a uma rede descentralizada ao invés de um 

movimento orgânico e coeso. Utilizada primeiramente pelos movimentos autonomistas 

da Itália e da Alemanha, é muito presente na Europa e EUA, e mais recentemente nos 

países árabes, contudo nunca havia encontrado condições para se desenvolver em solo 

brasileiro. Em diversas capitais, as mobilizações de Junho de 2013 extrapolaram a 

capacidade organizativa dos grupos e movimentos que as desencadearam, criando 

movimentos multicêntricos onde caberiam diversas estratégias, táticas e narrativas 

mobilizadoras. Como na maioria das cidades, esse crescimento veio pela solidariedade 

popular pós-repressão fomentada pela violência policial, fato que levou a população 

indignada às ruas, e serviu como justificativa moral, segundo seus defensores, para a 

disseminação descentralizada da tática black bloc. Pela primeira vez a ideia e a tática se 
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manifestaram em sua plenitude na forma de manifestação direcionada para a destruição 

de propriedades privadas e públicas.  

 

                  
                             Imagem 4 – Movimento Black Boc 

 Adeptos da estratégia anarquista black bloc se caracterizam por usar roupas e 

máscaras negras cobrindo o rosto, para dificultar a identificação por parte de 

autoridades, o que também criaria uma sensação de conjunto e união entre o grupo. A 

ideologia black bloc se basearia no questionamento da "ordem vigente", manifestando-

se contra o capitalismo e a globalização. Suas ações promovem o dano material a 

fachadas de empresas multinacionais e vidraças de bancos, por exemplo, e, por este 

motivo, são geralmente associados à violência e depredação, acabando, na maioria das 

vezes, entrando em confronto com a polícia. Em uma mesma manifestação, por 

exemplo, pode haver grupos distintos, com organização e táticas diferentes. Isto não 

significa filiar-se a uma organização ou movimento: eles apenas optaram por uma 

determinada tática de luta. Nasceu como uma tática de luta como proteção a 

manifestações políticas e se desenvolveu de forma a lutar contra símbolos de opressão, 

caracterizando então uma ideologia anarquista contemporânea. 

 

 

 

2.3 - Dimensão e difusão do movimento 
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 O ativismo via Internet define como uma mudança profunda nas formas de 

organização, identidade, conversação e mobilização social, ou seja, é a Comunicação 

Mediada pelo Computador. Essa comunicação permite que os indivíduos comuniquem-

se, amplifiquem a capacidade de conexão. 

 Como podemos ver, as Manifestações ocorridas no Brasil em 2013 

demonstraram a capacidade da Internet de conectar em uma causa comum os públicos 

distintos e geograficamente separados, além de gerar um grande debate sobre o papel 

das novas mídias versus a mídia tradicional. 

 As mídias sociais e as redes sociais formadas na Internet permitem que ativistas 

e organizações não-governamentais ampliem suas campanhas para uma escala global, 

de formas inovadoras e criativas. Uma estratégia utilizada com frequência pelos 

ativistas da era digital é o chamado “tweet storm”, ou “tuitaço” em português. Esse tipo 

de campanha convida simpatizantes de uma causa a enviar mensagens pelo serviço 

Twitter, repetidamente, utilizando uma hashtag específica que identifica o assunto. O 

objetivo da “tweet storm” é promover o fluxo de um maior numero possível de 

mensagens com a mesma hashtag, colocando a campanha entre assuntos mais 

comentados do Twitter para atrair a atenção da imprensa, da opinião pública e das 

autoridades que possam intervir na questão. 

 No entanto, não é possível apontar as motivações individuais dos ciberativistas, 

porém cabe considerar alguns elementos importantes que caracterizam as relações no 

ciberespaço: a emergência da autonomia e da cooperação. Autonomia, no entanto, não 

sugere individualismo, e sim a capacidade que o ator social tem de definir sua ação 

acerca de projetos construídos independentemente de instituições, de acordo com seus 

valores e interesses. 

 A possibilidade de desafiar velhos paradigmas de relações de poder e de agir 

com autonomia forja e fortalece os laços cooperativos no ciberespaço. As redes sociais 

formadas na Internet ajudam a promover um sentimento de comunidade e a reduzir o 

isolamento das pessoas.  

 Ao longo dos anos, os padrões de comunicação foram mudando. O 

desenvolvimento da Internet e da comunicação mediada por computador representam 

uma “revolução sem precedentes”. Pela primeira vez o homem pode trocar informações, 

sob as mais diversas formas, de maneira instantânea e global. Nesse formato de 

comunicação, a circulação de informações não obedece à hierarquia um-todos e sim à 

multiplicidade de todos-todos. 
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 As redes sociais são os sites mais visitados entre os internautas de todo o mundo 

e se mostram extremamente úteis para a contemporaneidade. Todavia, adeptos radicais 

afetam o real propósito de tais redes na medida em que incitam a violência e prática de 

crimes como forma de revolta. Ademais, sites governamentais se tornaram alvo de 

rebeldes com o roubo de informações sigilosas, o que demonstra que o uso da internet 

como ativismo, se usado de forma inadequada, se torna uma arma perigosa para a 

globalização de dados. 

 O Ciberativismo é uma importante rede que promove revoluções em diversos 

países através da tecnologia. No entanto, é necessária a difusão de conhecimento sobre 

o mesmo para que seu uso seja feito com bom senso e incentive os movimentos 

pacificamente. Dessa forma, é possível defender ideias e incentivar mais 'Primaveras' 

pelo mundo todo. 
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Capítulo 3: Ativismo e Sociedade 
 

 

 

3.1 Como a sociedade vê esses movimentos? 
 
 
 O Ciberativismo além de facilitar a organização, permite que as redes sociais 
cumpram papel fundamental na divulgação de informações. Durante os protestos, 
câmeras e celulares registram o ponto de vista dos manifestantes que circula 
imediatamente pela internet. 

 A situação atual pode ser comparada com a repressão do Estado no final da 

década de 1960. Naquela época, estudantes foram às ruas com reivindicações 

específicas, como o aumento do número de vagas nas universidades e a melhoria das 

condições das faculdades, e eram duramente repreendidos pela polícia. Até que em 

março de 1968, o estudante Edson Luís de Lima Souto foi morto, gerando uma onda de 

passeatas pelo país. Agora, o Facebook e o Twitter são inundados com vídeos e 

fotografias de uma manifestação em São Paulo, mostrando policiais atirando balas de 

borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra jovens com as mãos para o alto. 

 O movimento ganhou força pela indignação que atravessou as redes sociais com 

as imagens da repressão policial contra uma reivindicação mais do que justa. A polícia 

tem o monopólio da violência e deve agir à altura dessa responsabilidade. Porém, não 

muitos não se apressam em comparar o movimento brasileiro (Movimento Passe Livre 

– julho de 2013) com a chamada Primavera Árabe. Para eles, as manifestações em 

alguns países do Oriente Médio enfrentavam a censura e o cerceamento à liberdade de 

expressão. 

 Mesmo que tornasse um 'Outono Brasileiro', esperar os desdobramentos do 

movimento. A Primavera Árabe lutou contra o cerceamento à liberdade, que a internet 

tornava inócuo. Diferentemente do que ocorre aqui. Deve se levar em conta a 

importância da conjuntura e da construção do movimento pela base. O MPL já atua 

desde 2005 em diversas cidades, sempre pautando o debate em torno da qualidade dos 

transportes públicos, com mobilizações de destaque em 2006 e 2011. 

 Portanto, a questão transcende as redes sociais, é resultado de um trabalho de 

base. Como ferramenta, elas são fundamentais, mas não é o Facebook que organiza o 

ato. 
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 A partir da atuação de indivíduos e grupos em rede e na rede (internet), foi 

possível ampliar o alcance dos protestos desenvolvendo uma estratégia de luta mais 

eficaz. As tecnologias têm permitido não apenas a formação, mas também a existência 

de novos entes políticos no âmbito global. Novos atores sociais surgem e se formam 

apoiados em redes e sub-redes menores espécies de células "dormentes", que podem ser 

ativadas a qualquer momento, segundo seus fatores identitários, valores e ideologias. 

Forças dormentes são mentes - ou pessoas - conectadas que, ainda que individualmente 

possam pouco mais do que se indignar diante de uma injustiça, quando organizadas em 

uma rede, sentem-se encorajadas para participar e desencadear ações. Os movimentos 

sociais articulados em rede têm o poder de agregar essas "identidades individuais" 

ativando os elementos identitários de solidariedade. 

 Sabemos que as mídias sociais Facebook, Youtube, Twiter permitem que um 

enorme fluxo de informação circule, resultando em algum nível de conscientização. 

Sabemos também que informação e o conhecimento podem eficientemente desencadear 

processos de mudanças sociais. O espaço virtual foi um dos meios que contribuiu para o 

crescimento do movimento, mas foi no território físico que a luta se consolidou. Não 

basta, portanto, o ciberativista, é preciso que o ativista "real" se manifeste. Ambos os 

espaços - o físico e o virtual- podem e devem combinar-se sinergicamente para a 

construção de uma nova cidadania mundial. 

 E o que muda? A mudança vem como um reflexo do mundo contemporâneo em 

que as vozes tendem a ser menos hegemônicas, porque construídas em comunidades 

virtuais cujas características são praticamente as mesmas da web: descentralização, 

horizontalidade, conhecimento distribuído, compartilhado e construído de forma 

colaborativa. Assim, a voz dominante e pasteurizante da mídia oficial, cujo discurso 

vem comprometido ideologicamente, perde lugar para a mídia feita pelos próprios 

usuários, que repelem, como temos visto, lideranças e "personalidades" e que são 

construídos com base do capital social, cuja força vem da multidão e não do indivíduo 

todo-poderoso.  

 Muda ainda, pois as discussões e decisões políticas estão perdendo seu local 

privilegiado, as câmaras e assembleias e estão, paradoxalmente, depois de tanta história 

e evolução, voltando para seu lugar de origem, a praça pública. Para terminar, muda 

também pois caminhamos para colocar as coisas em seus lugares: o público será de fato 

público, às claras, nas ruas e na internet; o homem público passará mesmo a ser público. 

Em breve, passaremos a lutar também para termos de volta nossa privacidade.  
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. 

 

 

3.2 Como influenciam as pessoas? 
 

 

 Inicialmente criada para comunicação entre máquinas, a internet, hoje, 

revoluciona as relações sociais expandindo fronteiras e rompendo barreiras espaço-

temporais. O sentimento de pertencer a uma comunidade global e a convergência de 

pessoas por interesses comuns, independente de nacionalidades, classes sociais, etnias, 

gêneros ou sexualidades, tem sido um dos mais importantes fenômenos trazidos pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação. Na internet, os indivíduos encontram 

um espaço alternativo para disseminar ideias, trocar opiniões e politizar a massa virtual, 

redirecionando o fluxo único de informações da mídia hegemônica.  

 No ciberespaço, porém, temos a transferência de leitor para ciberleitor e, com 

isso, a transmutação para um cibercidadão. A cibercidadania está para além do 

pertencimento de cidade e participação no funcionamento da instituição política. Trata-

se de uma profusão de contextos potencialmente agregadores, onde todos os sujeitos 

são, teoricamente, incluídos. Para além do acesso e consumo, a cibercidadania refere-se 

à possibilidade de desempenhar um papel de pertencimento em ambiente 

desterritorializado e interativo, criando relações interpessoais em uma perspectiva 

política, cultural e social.  

 Surgida na sociedade em rede, a cibercidadania pode ser caracterizada também 

pelo acesso aos meios que garantem a interatividade, tanto entre cidadãos quanto entre 

os diversos atores sociais. Nesse sentido, são relevantes não apenas os recursos 

materiais, mas também os recursos simbólicos controlados pelos indivíduos para o 

exercício da cidadania interativa.  

 A cidadania interativa, surgida na sociedade em rede, é definida a seguir: no 

mundo contemporâneo, a cidadania parece estar sendo caracterizada também pelo 

acesso aos meios que garantem a interatividade, tanto entre os cidadãos quanto entre os 

distintos atores na sociedade, tanto públicos quanto privados. Nesse sentido, parecem 

ser relevantes não apenas os recursos materiais, dados pela condição econômica, mas 

em especial os recursos simbólicos controlados pelos indivíduos para o exercício do que 

estamos denominando a cidadania interativa. Na discussão sobre a importância da 
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interatividade para a construção da cibercidadania, destacamos o uso das redes sociais 

virtuais enquanto ferramenta politizadora. As primeiras redes sociais digitais, virtuais 

ou online surgiram há vinte anos como comunidades em que usuários cadastrados 

podiam estabelecer contatos, interagir e comunicarem-se entre si. A definição de Pierre 

Lévy para ciberespaço como um novo campo de comunicação e sociabilidade em que se 

cria uma nova modalidade de contato social, extrapolando os limites naturais, de espaço 

e de tempo se aplica a estas redes sociais e à comunicação mediada por computador. As 

pessoas, que geralmente se organizavam por relações de proximidade, agora, com a 

internet, se agrupam por afinidades, valores afetivos, causas em comum.  

 As redes sociais, ao oferecerem um meio para que questões sejam debatidas, 

pensadas e analisadas, suscitam que movimentos sociais tragam à pauta da esfera 

pública questões que até então se encontravam silenciadas na esfera midiática 

tradicional. O fortalecimento destes debates através de redes sociais online constitui o 

que denomina como ciberdemocracia: Quando em geral a democracia eletrônica faz 

pensar em voto eletrônico, defendo aqui a idéia de que o essencial da renovação 

democrática da cibercultura se deve a um aumento da transparência dos governos (e da 

vida social em geral), assim como a emergência de novos espaços (virtuais) de 

deliberação e diálogo político.  

 Nem os jornais, os salões e os cafés do século XIX, nem a abundância midiática 

e televisiva do fim do século XX haviam permitido semelhante acessibilidade à 

informação 'política', semelhante abertura do espaço de conversação, semelhante 

disponibilidade de instrumentos ao serviço do cidadão no sentido de influenciar seus 

representantes. O exercício democrático está intrinsecamente ligado à possibilidade, ou 

aos níveis, de participação popular.  

 Não existe democracia sem comunicação democrática. Nesse sentido, as mídias 

sociais podem ser pensadas como ferramentas de colaboração instantânea e gratuita 

onde espaços de debate e construção coletiva são promovidos e modelos de 

coordenação pública descentralizada podem criar soluções inovadoras para as questões 

negligenciadas pela mídia hegemônica, dentre elas a diminuição do preconceito e o 

combate à homofobia. Tal implementação tecnológica no ambiente das redes digitais, 

aliada ao conceito de cidadania interativa e ciberdemocracia, cria a possibilidade de 

aproximação de perspectivas que antes pareciam excludentes, convidando ao debate e a 

reflexão toda sociedade civil.  
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3.3 O papel da sociedade nos movimentos sociais 

 

 

 A influência dos movimentos sociais vai muito além dos efeitos políticos 

produzidos por eles, pois suas ações determinam a modificação de comportamentos e de 

regras por parte do sistema político. E, além do mais, há uma dimensão simbólica muito 

mais complexa sobre a qual os movimentos sociais exercem grande impacto que é a 

transformação social. Hoje, a partir dessas novas mobilizações, os cidadãos e as 

sociedades conjugam a gramática da igualdade de gênero, preocupações ecológicas, 

conservação do meio ambiente, direitos dos nascituros, impensáveis antes da 

emergência de movimentos sociais com essas novas agendas.  

 A sociedade civil serve-se dos movimentos sociais para conquistar direitos 

negados ou não disponibilizados pelo Estado. É nesse contexto de carências, de 

exclusão e necessidades sociais, que se situam as práticas cotidianas de movimentos 

sociais, que ainda com certas limitações, são meios potencializadores de novas formas 

de se fazer política, de participação social, de construção do processo democrático e de 

transformação social. Presume-se que os movimentos sociais são tentativas coletivas e 

organizadas que têm a finalidade de buscar determinadas mudanças ou até mesmo 

estipular a possibilidade de construção de uma nova ordem social.  

 Os movimentos sociais influenciam na modificação de comportamento e regras 

do sistema político, impactando diretamente nas transformações da sociedade, buscando 

direitos que o Estado nega ou não disponibiliza. 

 Segundo estudos, entre os anos 60 e 70 espalharam-se os movimentos sociais no 

Brasil e no fim dos anos 70 os movimentos sindicais e estudantis ficaram mais fortes. 

Na década de 80 destacam-se os movimentos ecológicos, direitos do consumidor, em 90 

surgem as ONG’s, e foi também a partir dessa década que os movimentos sociais 

começaram a enfraquecer, lamentável levando-se em consideração a grande importância 

para o exercício da democracia. 

 Segundo o sociólogo Jorge Coimbra, doutor em Sociologia pela USP, o 

enfraquecimento dos movimentos sociais se deve a pouca articulação da população, 

onde não há grau de consciência bastante para fomentar a demanda dos movimentos 

sociais. 
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 Nos dias atuais, o papel das redes sociais na articulação da sociedade é intenso, 

nos últimos meses protestos na internet movimentaram atos contra a corrupção. 

Lembrando que o sucesso dos movimentos sociais, principalmente nos anos 80, foi nas 

ruas que as pessoas conquistaram seus direitos. 

 Entende-se, que desde o seu surgimento a sociedade civil contribui para a 

construção do processo democrático brasileiro, por meio de organizações sociais, lutas, 

associações, movimentos, etc, constantemente, buscando o reconhecimento de seu 

projeto societário numa realidade contraditória pelo desenvolvimento do capital e, ao 

mesmo tempo, pelo desenvolvimento da cidadania. Os novos atores que emergiram na 

cena política necessitam de espaços na sociedade civil – instituições próprias, para 

participarem de novos pactos políticos que redirecionam o modelo político vigente. 

 Os movimentos sociais refletem mais do que reações às privações materiais, pois 

vislumbram o potencial político que pode ser construído a partir da criação pela 

sociedade civil de espaços públicos de discussão que aumentam a capacidade de 

controle do poder institucionalizado. Sua importância mostra-se cada vez maior nas 

sociedades democráticas que sofrem com a crise da representatividade sem, no entanto, 

promoverem a criação de novas esferas públicas de participação.  

 Entretanto, entende-se que os movimentos sociais lançam temas de relevância 

para toda sociedade, definem problemas e demandas, trazem contribuições, a fim de 

produzir pressão nos atores da sociedade política, ao mesmo tempo, em que solidificam 

sua identidade individual e coletiva. Deve-se configurar enquanto processo de constante 

participação, pelo qual grupos compartilham necessidades, adotam decisões e 

estabelecem mecanismos para atendê-las, visando o interesse coletivo rumo à 

transformação social. 
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Conclusão 
 

 

 

 Os movimentos sociais, sejam novos ou tradicionais, encontram-se 

contextualizados em meio às essas transformações ocorridas na economia, politica, 

cultura. Uma compreensão adequada dos movimentos sociais deve partir de uma análise 

totalizante das condições de reprodução do capital na atualidade, a partir das mudanças 

verificadas na sociedade, tanto de ordem econômica, como política, social e 

tecnológica. Para tanto, é imprescindível clarificar os elementos da Globalização ou, 

para outros, da mundialização do capital. 

 Usado principalmente por ONGs e entidades civis, o ciberativismo é uma 

alternativa mais democrática e acessível do que os meios de comunicação de massa 

tradicionais e pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet. E de 

várias formas.Você pode participar de fóruns e grupos de discussões, mandar e-mails a 

representantes políticos exigindo providências sobre determinada questão, assinar 

abaixo-assinados online cobrando de empresas e autoridades o cumprimento dos 

direitos do consumidor, apoiar a causa dos direitos humanos e defesa de minorias e até 

mesmo criar blogs para divulgar essas e outras causas, como o combate à corrupção, a 

conservação da natureza e a propagação da cultura de paz. 

 O The Petition Site (em inglês) dá um passo-a-passo para quem quer fazer uma 

petição online e coleta mais de 10 mil assinaturas por dia. Assim, utilizando a rede 

mundial de computadores, os ativistas conseguem botar a boca no trombone e, muitas 

vezes, obter algum êxito com isso. 

 

  

http://www.thepetitionsite.com/
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