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INTRODUÇÃO

Neste trabalho abordaremos o tema violência com ênfase no aspecto da educação,
como a falta da educação gera ou pode gerar violência na sociedade em que vivemos e como
está influência a vida e o ambiente que ocupamos.
Para tanto iremos analisar fatores como: crescimento urbano, pobreza, desigualdade
social, estado ou enfraquecimento deste, racismo, falta de politicas assistencialistas, família,
ineficiência publica, e a comparação dos gastos que temos com o investimento na educação x
o gasto que temos para manter o sistema carcerário no Brasil.
Hoje nosso país sofre pela falta de planejamento nos investimentos referentes à
educação, o ensino público deixa a desejar, falta investimento em locais adequados, materiais
atualizados e profissionais qualificados para o ensino, o que faz com que nossos jovens
fiquem desamparados, acabam passando na rua o tempo em que deveriam estar nas escolas.
Este trabalho tem como objetivo explanar sobre a importância da educação para a
redução da violência no Brasil. Está organizado em três capítulos: No primeiro veremos a
violência em contraste com a sociedade. No segundo, a violência em contraste com a
educação. No terceiro iremos analisar um aspecto importante que gerou muitos debates
recentemente: a Lei da Maioridade Penal; Este terceiro capítulo tem como objetivo gerar um
momento de reflexão sobre tudo que foi visto ao longo do trabalho.
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1.0 CAPÍTULO I: VIOLÊNCIA E SOCIEDADE
1.1 O QUE É VIOLÊNCIA?
Violência é uma ação direta ou indireta, concentrada ou distribuída, destinada a prejudicar
uma pessoa ou destruí-la, seja em sua integridade física ou psíquica, seja em suas posses, seja
em suas participações simbólicas.
A violência, ao ser abordada pela sociologia, é considerada como um aspecto inerente a
qualquer tipo de sociedade. Dentro dessa perspectiva, a violência é a manifestação do conflito
de desejos, vontades e exercício de poder entre os sujeitos que vivem uma realidade
assimétrica, em que a divisão desse poder é inerentemente desigual. Dentro dos motivos para
essa assimetria, encontram-se os fatores que determinam as posições sociais dos indivíduos –
economia, influência política etc. – e ainda o poder que o Estado detém na legitimidade do
uso da violência como mecanismo de coerção, como é o caso da polícia.
A violência, embora exista em todos os meios, apresenta-se de forma mais frequente nos
meios urbanos. Portanto, as ciências sociais têm se encarregado de tentar compreender melhor
esse fenômeno e contribuir na luta pela diminuição da incidência da violência urbana. O
desafio está na complexidade das relações do meio urbano e das infinitas motivações para a
violência que, como dito antes, pode vir do contato entre indivíduos ou mesmo ser
institucionalizada.
Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes não nos atentamos para
os fatores que conduziram a tal situação, no entanto, podemos exemplificar o crescimento
urbano desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades
brasileiras absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela
infraestrutura urbana (emprego, moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros); fato
que desencadeou uma série de problemas sociais graves.
A criminalidade não é um “privilégio” exclusivo dos grandes centros urbanos do país,
entretanto o seu crescimento é largamente maior do que em cidades menores. É nas grandes
cidades brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego,
pobreza, segregação étnica ou racismo, desprovimento de serviços públicos assistenciais
5

(postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da segurança pública. Tais
problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da marginalidade e,
consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência.
Nesse sentido, a violência urbana está estreitamente ligada ao enfraquecimento do Estado,
que não consegue assegurar uma condição de vida digna àqueles que governa. Esse fato é
particularmente sentido pelas pessoas em condição de pobreza, que se veem desamparadas em
suas necessidades básicas sem ter a quem recorrer e sem nenhum meio de reparação para sua
situação. Neste caso, a exclusão social pode ser claramente percebida como fator contribuinte.

1.2 COMO A VIOLÊNCIA AFETA A SOCIEDADE?
6

A violência nasce conosco. Faz parte da nossa bagagem psíquica, do nosso DNA, assim
como a capacidade de cuidar, de ser solidário e pacífico. Somos esse novelo de dons. O
equilíbrio ou desequilíbrio depende do ambiente familiar, educação, exemplos, tendência
pessoal, circunstâncias concretas, algumas escolhas individuais.
Vivemos numa época violenta. Temos medo de sair às ruas, temos medo de sair à noite,
temos medo de ficar em casa sem grades, alarmes e câmeras, ou bons e treinados porteiros.
As notícias da imprensa nos dão medo em geral. Não são medos fantasiosos: são reais. E,
se não tivermos nenhum medo, estaremos sendo perigosamente alienados. A segurança, como
tantas coisas, parece ter fugido ao controle de instituições e autoridades. Ninguém sai mais à
rua seguro de que vai voltar ao seu lar, muitas pessoas morrem e deixam famílias em
sofrimento, por causa de um assalto, uma bala perdida ou outra causa de violência.
Ao andar pelas ruas, ninguém mais confia em ninguém, todos ao se aproximar de qualquer
pessoa já ficam preocupadíssimos, sempre achando que irão ser assaltados ou coisa pior.
Como exemplo disto, podemos observar a matéria a seguir, realizada pela Revista Época:
O engenheiro Rodrigo Corbera, de 36 anos, de Campinas, maior cidade do interior de São
Paulo, conta que sua mulher, Carla, de 32, morre de medo de sofrer um seqüestro-relâmpago
junto com o filho, nascido há seis meses. Para que Carla se sentisse mais segura, Corbera diz
que eles decidiram instalar programas especiais em seus telefones celulares. Os softwares, que
custam em torno de R$ 20 por mês, permitem que cada um monitore o outro, em tempo real,
pelo próprio celular ou pela internet. "O fato de a gente poder se localizar a qualquer
momento nos dá uma sensação de que estamos mais seguros", afirma Corbera. "Quando nosso
filho crescer e tiver de sair ou ficar em casa sozinho, isso vai ser muito útil. Minha cunhada
tem um filho adolescente que usa o mesmo sistema."
A empresária Solange Lino, de 47 anos, dona de uma construtora e presidente da seção
pernambucana do Secovi, a entidade que reúne as empresas do ramo, conta que o medo da
violência também afeta de forma dramática a vida de sua família. Ela diz que, no ano 2000,
resolveu deixar sua casa de 400 metros quadrados em Jaboatão dos Guararapes, junto com o
marido e o filho, hoje com 19 anos, por causa da questão da segurança. Foi morar num
apartamento duplex de 200 metros quadrados, no mesmo bairro, na região metropolitana do
Recife. A casa tinha, segundo ela, sistema eletrônico de vigilância, sensor nos muros e um
7

pastor alemão. Solange afirma que chegou até a contratar um segurança para tomar conta do
imóvel. "Nada disso acabou com meu estresse e minha sensação de insegurança", diz.
"Abrimos mão de morar numa casa, porque sentimos que estávamos vulneráveis. À noite, se a
gente ouvia qualquer barulhinho, já imaginava que era algum ladrão tentando entrar."
A dona de casa Angélica da Costa, de 51 anos, do Rio de Janeiro, parece sentir um medo
patológico da violência. Ela diz que, há 31 anos, no início da vida adulta, foi assaltada por
dois garotos na Ilha do Governador, na região metropolitana do Rio. Depois disso, perdeu a
coragem de encarar a rua sozinha. Acabou abandonando o curso de Pedagogia que fazia na
época e diz que nunca mais voltou a estudar. Com o passar do tempo, conta que procurou
profissionais para ajudá-la a superar o trauma. Recebeu também ajuda do marido e da filha.
Mas até hoje afirma sofrer as consequências do assalto de que foi vítima. "Já tive várias crises
de depressão."
Os casos de Angélica, Solange e Corbera mostram como o medo da violência está
afetando, de forma dramática, nossa vida, independentemente de idade, sexo e condição
socioeconômica, em especial nas grandes cidades. Segundo uma pesquisa do Instituto Futuro
Brasil (IFB), especializado em estudos sobre a economia, o medo da violência tornou-se hoje
um problema tão nefasto quanto a violência em si. A pesquisa do IFB ouviu cerca de 20 mil
pessoas, em 5 mil domicílios de São Paulo, em agosto do ano passado. Constatou que 73%
dos entrevistados declararam sentir medo da violência. Não por acaso, hoje a segurança é a
segunda maior preocupação dos brasileiros, atrás apenas da corrupção, de acordo com uma
pesquisa realizada em dezembro pelo Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Não é preciso ter sido vítima da violência para sentir medo dela. De acordo com uma
pesquisa feita pelo psiquiatra Arieh Shalev, da Hadassa University, de Jerusalém, apresentada
durante o encontro anual da Sociedade Americana de Psiquiatria em 2003, nem sempre quem
é mais afetado pela violência vai sofrer o maior impacto psicológico. O medo da violência
independe de a pessoa ser sua vítima. Tornou-se uma questão que preocupa tanto quanto a
violência propriamente dita. "Mesmo quem não sofreu com a violência pode ser considerado
uma vítima", diz o psiquiatra Eduardo Ferreira-Santos, coordenador do grupo de atendimento
a vítimas de sequestros do Instituto de Psiquiatria do Hospital Das Clínicas de São Paulo. "O
clima de insegurança gera ansiedade nas pessoas mais suscetíveis, que acaba em medo."
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Isso tem sido constatado em consultórios. "Os pacientes costumavam nos procurar por
sintomas físicos", diz a médica homeopata carioca Míria de Amorim. "De dois anos para cá,
são os transtornos psicológicos que predominam." Segundo uma pesquisa britânica, o British
Crime Survey, realizada em 2002 e 2003, o medo da violência pode gerar perda de confiança,
insônia, depressão e ansiedade ou pânico. "As fobias atingem não só quem vivencia o
estresse, mas quem vê também", diz a psiquiatra Analice Gigliotti, do Rio. "As sequelas
podem durar meses."
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1.3 - QUAIS SÃO AS REGIÕES MAIS VIOLENTAS DO BRASIL?
Segundo pesquisa publicada pela revista EXAME em 12/11/2014, mais de 53 mil
pessoas foram vítimas dos chamados crimes violentos letais – que somam os homicídios
dolosos (aqueles em que há intenção de matar), os latrocínios (roubos

No

texto

introdutório do Anuário, os coordenadores do estudo afirmam que “não vivemos mais apenas
mais uma epidemia de violência, mas nos acostumamos com um quadro perverso”. Os dados
nas tabelas a seguir fotos são uma prova dessa triste realidade do país:
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2.0

CAPÍTULO II: VIOLÊNCIA X EDUCAÇÃO

2.1.

COMO INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFLUENCIAM NOS ÍNDICES
DE VIOLÊNCIA?

•

O Brasil precisa de mais educação e menos violência.
Entra governo e sai governo, os homicídios de jovens continuam sendo o calcanhar de

Aquiles do poder público. Tristeza e preocupação maiores ficam por conta da constatação de
que o ritmo de crescimento da morte entre jovens é constante, em 1980 a morte dos jovens
representava pouco mais de 11% dos casos de assassinato, em 2010, passou a 43%. Com
esses índices de aumento, fica claro que, do ponto de vista da prevenção, a criança e o
adolescente não são prioridade dos governos, exceto, infelizmente, no período de campanha
eleitoral.
A coordenadora da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente, Perla Ribeiro, acredita que o Brasil passa por um momento de criminalização da
adolescência. Ela afirma que "Cada vez mais cedo, os jovens estão envolvidos com as drogas
e a violência em todas as instâncias, inclusive a doméstica.” E as maiores motivações de
homicídios entre jovens são justamente o tráfico de drogas, e o acesso cada vez mais cedo a
armas de fogo. O sociólogo do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo, Diego Vincentin, avalia os índices como alarmantes e afimar: “Tenho convicção de
que, por mais repetitivo que seja a elaboração de políticas públicas é a única saída para
diminuir esses índices".
A legislação brasileira define que, até 2016, todas as crianças com idades entre 4 e 17
anos devem estar na escola - antes, apenas o ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos, era
obrigatório. O Brasil, no entanto, ainda está longe de investir recursos suficientes na fase
inicial da educação, a pré-escola, de acordo com o pesquisador em educação Ernesto Martins
Faria. E isso não é luxo. É essencial chegar à criança numa idade em que ela está formando
hábitos que a acompanharão pelo resto da vida. Enquanto entre os países da OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - a média de alunos que nunca
frequentaram a pré-escola é de 8%, no Brasil esse valor beira os 20%. Os dados mostram que
as verbas para o setor não são suficientes para atender toda a demanda de educação para
nossas crianças e adolescentes. Por isso, é fundamental aumentá-las.
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Educação não é gasto, é investimento. Ela tem de ser levada a sério como instrumento
para acabar com a exclusão social. Mas nem tudo está perdido. A educação brasileira deverá
receber investimento de 10% do PIB até 2020, segundo proposta aprovada na Câmara dos
Deputados. A decisão equivale a dobrar em termos reais os recursos para a Educação nos
orçamentos das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal.
Qualquer criança tem o direito de ser criança. Infelizmente, o acontece é que elas estão
sendo pressionadas a crescer, coagidas a amadurecer, ou desviadas para o caminho da
marginalidade. É nessa fase da vida que se inicia a construção do ser humano pleno,
autônomo, crítico e criativo. Sem isso, corremos o risco de lançar mais uma geração às
páginas policiais e o Brasil abre mão de desenhar um futuro próspero, alegre e colorido.
•

Investimento em Educação Reduz a Criminalidade
Não é preciso procurar muito para nos depararmos com fatos que envolvam a

violência entre os jovens no Brasil. Os noticiários estão frequentemente recheados de crimes
envolvendo adolescentes que ainda frequentam a escola e que, muitas vezes, passam a praticar
seus primeiros delitos ainda neste âmbito. Existe uma crescente busca por soluções para este
problema e foi isso que motivou este doutorado:
A pesquisa de doutorado realizada na USP (Universidade de São Paulo) mostra que a
cada investimento de 1% na educação, 0,1% do índice de criminalidade é reduzido. O estudo
que comprova a potencialidade da escola como um fator para influenciar o comportamento
dos alunos a reduzir a violência foi feito pela economista Kalinca Léia Becker em sua tese de
doutorado no departamento da economia da Esalq (Escola Superior de Agricultutra Luiz de
Queiroz), em Piracicaba.
"O objetivo geral do trabalho foi analisar a relação entre a educação e a violência,
observando se a educação e a escola podem contribuir para reduzir a violência e o crime",
comenta a pesquisadora, orientada pela professora Ana Lúcia Kassouf.
A análise foi realizada por meio da construção de dois ensaios. No primeiro, foram
coletadas evidências de que a atuação pública na área da educação poderia contribuir para
reduzir o crime no médio e longo prazo. Nesta etapa, foi mensurado o impacto do gasto
público em educação na redução da taxa de homicídios, utilizando dados dos Estados
brasileiros, entre os anos de 2001 e 2009.
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No segundo ensaio, que foi financiado pelo programa "Observatório da Educação",
fruto da junção entre o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e a
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), foram analisados
alguns fatores do ambiente escolar e do seu entorno que poderiam contribuir para a
manifestação do comportamento violento dos alunos, a partir de dados disponibilizados nas
Provas Brasil de 2007 e 2009.
"O primeiro ensaio fornece uma análise ampla e agregada do impacto dos gastos com
a educação na redução da taxa de homicídios, enquanto o segundo volta-se para dentro da
escola, analisando como os vários fatores do ambiente escolar podem prevenir a manifestação
do comportamento violento", conta. As análises constatam que a escola e a educação são
fundamentais para a redução da criminalidade.
•

Escolas e Violência

A pesquisa comprovou a influência da educação no comportamento dos alunos.
Constatou-se no primeiro ensaio que quando ocorre o investimento de 1% na educação, 0,1%
do índice de criminalidade é reduzido. Porém, para isso, é necessário que a escola funcione
como um espaço para desenvolver conhecimento, pois, no segundo ensaio, foi observado
que escolas com traços da violência, como depredação do patrimônio, tráfico de drogas,
atuação de gangues, entre outros, podem influenciar a manifestação do comportamento
agressivo nos alunos.
"A possibilidade de algum aluno manifestar comportamento violento em escolas onde
foram registrados crimes contra o patrimônio e contra a pessoa é, respectivamente, 1,46 e 1,22
vezes maior em comparação às escolas que não registraram estes crimes", conclui Kalinca.
De acordo com os resultados obtidos, o contato com um meio onde prevalecem ações
violentas influencia diretamente o comportamento do aluno dentro da escola. Sendo assim, as
políticas públicas para reduzir o crime na vizinhança da escola podem contribuir
significativamente para reduzir a agressividade dos alunos. "A escola pode, ainda, adotar
medidas de segurança para proteger os alunos nas suas imediações", reforça.
Uma das soluções sugeridas pela pesquisa é que, quando a instituição promove
atividades extracurriculares, ocorre a redução em 0,96 % da possibilidade de algum aluno
cometer um ato agressivo. "Este é um resultado interessante, pois muitos programas de
13

redução da violência nas escolas incluem atividades de esporte, cultura e lazer como forma de
socializar a convivência e, assim, reduzir a violência", complementa.
Também foram observadas evidências de que o ambiente familiar e a participação dos
pais nas reuniões da escola podem influenciar o comportamento do aluno.
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2.2 – QUAL A RELAÇÃO ENTRE PRESIDIÁRIOS E EDUCAÇÃO?
•

No Brasil, apenas um em cada três presidiários concluiu o ensino fundamental.
No Brasil, 65% dos presos em penitenciárias masculinas não concluíram nem o ensino

fundamental, segundo o levantamento anual do Infopen (Sistema de Informações
Penitenciárias), do Ministério da Justiça. O número cai para 60% quando se considera
somente as penitenciárias de São Paulo.
Quantidade de presos por grau de instrução em presídios masculinos:

Fonte: Infopen - Ministério da Justiça (dez/2011)
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Os dados indicam também que aumentou a escolaridade dos detentos nos últimos seis
anos. Em 2005, apenas 7,6% tinham o ensino médio incompleto contra 11,7% em 2011. No
mesmo período, a proporção de presos com ensino médio completo passou de 5% para 7,7%
no ano passado.
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•

Brasil tem mais de meio milhão de presidiários
Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) revelam uma população

carcerária de 514.582 presos (números referentes a dezembro de 2011 e publicados em 2012).
Tamanho volume de presos deixa o Brasil em quarto lugar no ranking elaborado pelo “Centro
Internacional para Estudos sobre Prisões” em parceria com a Universidade de Essex, sobre as
maiores populações penitenciárias do mundo. O Brasil fica atrás apenas dos EUA, China e
Rússia. Porém, o fenômeno igualmente se mostra marcante pelo constante crescimento da
população carcerária brasileira nas últimas décadas, de acordo com o site Contas Abertas. O
Depen mostra que, em 2000, o número de detentos era de 232.755. Em 2005, passou para
361.402 (aumento de 55% em cinco anos) e em 2010, para 496.251 presos (aumento de 37%
no mesmo período).
A assessoria do Ministério da Justiça ressalta que o Depen atua de forma
complementar em relação aos estados, responsáveis pela manutenção de seus sistemas
prisionais e que o órgão repassa recursos e induz políticas. No âmbito do Ministério da
Justiça, estão em andamento diversas iniciativas para diminuir o déficit carcerário nacional e
melhorar a situação do sistema penitenciário em geral, tais como:
O Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, lançado em novembro de 2011,
com um repasse de R$ 1,1 bilhão aos estados pelos próximos três anos. De acordo com o
Ministério da Justiça, a iniciativa deverá gerar 42,5 mil vagas em penitenciárias e cadeias
públicas.
A ressocialização por meio do trabalho, investimento de R$ 4 milhões em oficinas de
capacitação profissional para reinserção de presos, cujo objetivo é criar alternativas de
ressocialização, possibilitando ao preso deixar o sistema carcerário com capacitação para que
possa ter um ofício e conseguir emprego. Os projetos de reinserção diminuem as taxas de
reiteração na criminalidade.
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•

Brasil gasta com presos quase o triplo do custo por aluno:
Enquanto o país investe mais de R$ 40 mil por ano em cada preso em um presídio federal,

gasta uma média de R$ 15 mil anualmente com cada aluno do ensino superior — cerca de um
terço do valor gasto com os detentos.
Já na comparação entre detentos de presídios estaduais, onde está a maior parte da
população carcerária, e alunos do ensino médio (nível de ensino a cargo dos governos
estaduais), a distância é ainda maior: são gastos, em média, R$ 21 mil por ano com cada preso
— nove vezes mais do que o gasto por aluno no ensino médio por ano, R$ 2,3 mil.
Para pesquisadores tanto de segurança pública quanto de educação, o contraste
de investimentos explicita dois problemas centrais na condução desses setores no país: o
baixo valor investido na educação e a ineficiência do gasto com o sistema prisional. Apenas
considerando as matrículas atuais, o chamado investimento público direto por aluno no país
deveria ser hoje, no mínimo, de 40% a 50% maior, aponta a Campanha Nacional pelo Direito
à Educação, que desenvolveu um cálculo, chamado custo aluno-qualidade, considerando
gastos (de salário do magistério a equipamentos) para uma oferta de ensino de qualidade.
Para garantir a realização de todas as metas do Plano Nacional de Educação que está
tramitando no Congresso, seriam necessários R$ 327 bilhões por ano, o que dobra o
investimento em educação — afirma Daniel Cara, coordenador da campanha.
•

Verbas minguadas para educação
Para Cara, não seria o caso de falar em sob reinvestimento no preso, "até porque vemos

como é precária a situação das penitenciárias brasileiras", e porque, lembra ele, a prisão é uma
"instituição total, o preso vive lá": Mas há, sem dúvida, subinvestimento em educação. O que
é mais grave se considerarmos que, nos direitos sociais, a educação é o que abre as portas para
os outros direitos.
A violência não vem pela pobreza, vem pela desigualdade. Por isso, um investimento
maior no conjunto dos direitos sociais, e aí se inclui a educação, poderia diminuir a despesa
com segurança. O gasto com educação poderia melhorar com maior foco na aprendizagem,
destaca Mozart Neves Ramos, do Todos pela Educação e do Conselho Nacional de Educação
(CNE):
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É verdade que o Brasil ainda investe pouco na educação básica, e mais dinheiro é
fundamental. No entanto, é necessário que a verba chegue à escola e que seja mais bem
aplicada. Melhorar a eficiência da gestão dos recursos é importantíssimo. Uma boa gestão
pode criar uma escola motivadora. E um aluno que tem sucesso escolar raramente abandona a
escola e está mais longe de ser preso.
Minha mãe, que está presa há três meses, estudou só até a 2 série. Eu acredito que ela está
presa também por conta do pouco conhecimento que tem. Nunca soube que carreira seguir,
nunca teve um ensino que a fizesse ter alguma perspectiva — diz Debora Magalhães, filha de
V, presa por tráfico de drogas em Bangu.
Secretário estadual de Educação do Rio, Wilson Risolia diz que o país está preferindo
"gastar mais com o sinistro do que com o seguro": É uma irracionalidade, um passivo que o
Estado precisa resolver. Nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o custo por aluno no nível superior é cerca de três vezes maior do que na
educação básica.
No Brasil, é bem maior (mais de seis vezes). Mas não é suficiente aumentar o gasto, é
preciso melhorar a qualidade. No Rio, fizemos uma recontagem de alunos e vimos que havia
120 mil que, apesar de constarem na base de dados, não eram mais da rede. A verba era
passada para alunos que não existiam; um número X de provas ia para o colégio, e parte era
jogada no lixo, por exemplo. Corrigindo, foram R$ 111 milhões alocados em outros lugares.
Apesar de a diferença entre o custo do aluno universitário e o do preso em presídios
federais ser menor, ela é o que choca, diz o sociólogo Michel Misse, professor da UFRJ: Esse
é um dado impressionante, porque o custo de um universitário, pelos gastos que uma
universidade deve ter com pesquisa, deveria ser bem maior.
É o custo de você formar um cientista, um médico, um engenheiro — afirma Misse, para
quem, porém, não se deve pensar que uma prisão custe pouco. — O preso mora lá, e um aluno
não mora na escola. O problema é analisar o gasto que se tem em relação às condições dos
presídios.
O Presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Administração Penitenciária (Consej), Carlos Lélio Lauria Ferreira diz que quanto mais baixo
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o custo com o preso, piores as condições: O preço varia de acordo com o tratamento. Se o
valor é baixo, desconfie. A alimentação pode ser lavagem.
No Brasil, a média de custo de um preso num presídio estadual é de R$ 1,7 mil por mês.
Mas nessa conta não está incluído o custo social e previdenciário. No presídio federal, o custo
é mais elevado. O aparato tecnológico é caro, os salários dos servidores são mais altos e o
número de agentes por preso é maior. Graças a isso, o país não gasta menos de 7 mil por preso
ao mês.
Apesar de investirmos tanto, as condições de regenerar alguém são mínimas. A pessoa é,
na maioria das vezes, submetida a condições que a torna pior. É como se negássemos outra
oportunidade.
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•

Gastos com bolsa preso é quase o mesmo da educação básica

Gastos com ‘Bolsa Preso’ chegam a R$ 142 milhões. Valor é quase o mesmo que o
desembolsado com instituições federais de educação básica.
Só nos seis primeiros meses deste ano, o governo gastou com dependentes de presos com
contribuição prévia à Previdência Social (INSS) um total de R$ 142 milhões. O valor
desembolsado neste período é quase o mesmo previsto para os gastos com o funcionamento
das Instituições Federais de Educação Básica e quatro vezes o que será desembolsado com a
ação de “apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades do Campo,
Indígenas, Tradicionais, Remanescentes de Quilombo e das Temáticas de Cidadania, Direitos
Humanos, Meio Ambiente e Políticas de Inclusão dos Alunos com Deficiência” em 2012.
O benefício, conhecido como “auxílio-reclusão”, é pago mensalmente pelo INSS e é
destinado aos dependentes de segurados que cumprem pena em regime fechado ou
semiaberto. O valor, que varia dependendo da contribuição prévia de cada preso, vai de R$
622 a R$ 915, conforme portaria interministerial n° 2 (06/01/2012). Para poderem receber o
benefício, os dependentes devem comprovar que o preso é segurado e, de três em três meses,
precisam atestar que o mesmo continua cumprindo pena encarcerado.
Em junho deste ano 36.153 segurados foram beneficiados pelo auxílio-reclusão e o valor
recebido foi, em média, R$ 681. Os números representam apenas 0,12% do total de segurados
incluídos no “Regime Geral de Previdência Social” (RGPS) no mês. Para que os dependentes
recebam o auxílio, o preso não pode receber salário ou qualquer outro benefício durante a
reclusão (como auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço). Em caso
de fuga, liberdade condicional, transferência para prisão albergue ou cumprimento da pena em
regime aberto, o benefício é interrompido, assim como se a condição de “dependente” for
perdida. O auxílio-reclusão também pode ser convertido em pensão vitalícia no caso de óbito
durante o cumprimento da pena.
O Ministério da Previdência Social não soube informar a previsão dos gastos para o
próximo semestre, já que os valores variam de acordo com o número de presos e podem ser
alterados em casos de fugas e rebeliões.

2.3 – QUAL A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO COMBATE A VIOLÊNCIA?
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•

Violência se combate com educação:
Uma triste e dura realidade do nosso país foi apresentada com a divulgação dos dados do

Mapa da Violência 2012: a taxa de homicídios contra jovens no Brasil cresceu 346% de 1980
a 2010. Esses indicadores mostram que, apesar de todos os esforços do governo federal na
implementação de programas e políticas públicas sociais, muito ainda precisa ser feito.
Os programas governamentais de combate à pobreza estão no caminho certo ao
condicionar a concessão de benefícios à frequência escolar. Mas, para romper o ciclo de
perpetuação da violência e da miséria, não basta obrigar as crianças a frequentarem a escola.
É essencial que o Estado seja capaz de oferecer, em larga escala, uma escola integral e
integradora.
O conceito de escola integral foi um dos princípios defendidos por Anísio Teixeira, cujo
exemplo mais conhecido é a Escola Parque, fundada em 1950, no bairro da Liberdade, em
Salvador, que inspirou a criação dos Ciaps, por Darcy Ribeiro, nos anos 1980: uma escola em
que o aluno alterna um turno em sala de aula e outro desenvolvendo atividades
extracurriculares (esportivas e artístico-culturais para crianças de 7 a 14 anos e de cunho
profissionalizante para alunos acima de 14 anos).
Uma escola integral será naturalmente integradora quando for capaz de abraçar e ser
abraçada pela comunidade ao seu redor. Precisa ser capaz de promover o acesso ao
conhecimento científico, mas não pode continuar apartada da realidade de seu entorno. Deve
abarcar, em seu currículo, as expressões da cultura local, valorizando e fortalecendo a
autoestima de seus alunos.
É somente numa escola onde o aluno se sinta reconhecido em sua singularidade,
valorizado como ser humano e empoderado como cidadão, que seremos capazes de fazer
frente ao desafio de afastar nossa juventude da tentação do lucro rápido que a criminalidade e
o tráfico de drogas oferecem.
Precisamos ter este compromisso em mente ao firmamos o pacto nacional pela educação,
que irá elevar os investimentos do nosso país dos atuais 7% para 10% do PIB Nacional, com o
fito de expandir os atuais US$ 2.416 que o país aplica por aluno atualmente na educação
infantil (dados de 2008) a patamares mais próximos à média dos US$ 8.961 que países da
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OCDE aportam em recursos às séries iniciais e finais do ensino fundamental e todo o ensino
médio.
Contudo, os dados do Mapa da Violência refletem uma realidade que aponta para a
urgente necessidade de serem ampliadas ações para a educação básica, se quisermos,
efetivamente, melhorar nossas estatísticas, tanto nos níveis educacionais quanto naqueles
relacionados à violência contra nossas crianças e adolescentes.

3.1 Lei da Maioridade Penal – Esta lei tem como base aumentar ou diminuir a violência
no Brasil?
•

“Reduzir maioridade penal pode agravar a violência"
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Vinte e cinco anos após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma comissão
especial da Câmara dos Deputados surge a proposta de redução da maioridade penal de 18 para
16 anos em casos de crimes violentos.
Pela proposta, adolescentes com 16 anos ou mais podem ser punidos como adultos por
crimes hediondos, estupro e latrocínio incluídos, ou equiparados, a exemplo do tráfico de drogas
e da tortura. Também podem ser encarcerados em penitenciárias comuns por lesão corporal
grave, homicídio doloso e roubo qualificado, quando há uso de arma, participação de duas ou
mais pessoas ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo.
Em diversas ocasiões, o Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime manifestaram oposição à redução da maioridade. “Não
faz sentido jogar os 20 mil jovens que hoje cumprem medidas socioeducativas com restrição de
liberdade nos presídios convencionais, controlados por organizações criminosas. Ao sair desse
sistema, teríamos jovens ainda mais violentos e, possivelmente, associados a alguma facção”,
afirma Casimira Benge.
A seguir temos uma entrevista feita pela revista Carta Capital a Casimira Benge
coordenadora do programa de proteção à criança do Unicef no Brasil sobre redução da
maioridade penal:
•

Faz sentido atribuir a escalada da violência no Brasil aos adolescentes?
Na verdade os adolescentes são muito mais vítimas de violência do que autores. Dos 21

milhões de brasileiros entre 12 e 18 anos incompletos, apenas 0,013% cometeram crimes contra
a vida. Mas a cada hora um adolescente é assassinado. Neste quesito, o Brasil só perde para a
Nigéria. O Unicef monitora a situação com o Índice de Homicídios na Adolescência. Em 2005,
fizemos uma projeção de que 35 mil adolescentes seriam assassinados entre 2006 e 2012.
Infelizmente, o tempo mostrou que o diagnóstico estava bem próximo da realidade: 33,6 mil
pessoas dessa faixa etária morreram no período. Agora, a previsão é ainda mais sombria. Se as
condições atuais prevalecerem, 42 mil jovens serão mortos de 2013 a 2019 antes de completar a
idade adulta.
•

Por que o Unicef se opõe à redução da maioridade penal?
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Reduzir a maioridade não é uma solução. Ao contrário, pode agravar a violência.
Passaríamos a considerar como adultos todos os jovens com 16 anos ou mais. Ou seja, o
processo para a responsabilização, a natureza da punição a ser aplicada e o lugar para o
cumprimento da medida serão iguais aos de um adulto. Não faz sentido jogar os 20 mil jovens
que hoje cumprem medidas socioeducativas com restrição de liberdade nos presídios
convencionais, controlados por organizações criminosas. Ao sair desse sistema, teríamos jovens
ainda mais violentos e, possivelmente, associados a alguma facção. Em vez de remediar o
problema, corremos o sério risco de agravá-lo. Além disso, não podemos perder de vista que,
dentro das prisões, esses adolescentes podem sofrer graves violações. Há até um problema
logístico. Os presídios já sofrem com falta de vagas. Sem falar dos reflexos da maioridade para
um conjunto de outros direitos.
•

Dados do Ministério da Justiça revelam que 60% dos adolescentes internados para

cumprir medidas socioeducativas são negros, 51% não frequentava a escola, 49% não
trabalhavam e 66% vinham de famílias extremamente pobres.
Exatamente. É preciso ter cuidado para não criminalizar a pobreza. Nem todos que vivem
em situação de vulnerabilidade social praticam crimes. Mas muitas vezes adolescentes pobres,
que vivem nas periferias, sem perspectiva de futuro, são seduzidos pelo tráfico e acabam presos
com pequenas quantidades de droga. É até complicado separar o usuário do traficante.
Normalmente, se esse adolescente é pobre, vai preso. Se é rico ou tem emprego fixo, é
considerado um usuário. Muitos desses adolescentes pobres nem sequer têm uma assessoria
técnica adequada durante o processo. As defensorias públicas não conseguem atender toda a
demanda. Mas precisamos admitir que o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito brando
em alguns casos, assim como tem um rigor excessivo em outros. Um pequeno traficante corre o
risco de ficar internado por três anos, a mesma punição máxima de quem mata.
•

Como reduzir os índices de violência?

Não adianta mudar a legislação sem um conjunto de políticas públicas para a juventude,
como acesso à educação, à saúde, à cidadania. Se isso não for garantido aos adolescentes,
nenhum projeto punitivo será capaz de resolver o problema da violência. É triste ver essa
proposta de redução da maioridade emergir 25 anos após aprovação do ECA pela Câmara. A
mesma Casa que aprovou uma avançada legislação especializada, considerando as crianças e
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adolescentes como sujeitos de direitos, influenciando outros países, agora pode promover um
grande retrocesso.
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3.2 – Como podemos diminuir a violência no país?
A violência em nossos dias alcançou níveis assustadores. As pessoas, de um modo geral,
sentem-se inseguras a ponto de transformarem seus lares em fortalezas, ou como alguns dizem,
prisão domiciliar; são impedidas de usufruir do direito de ir e vir livremente.
É um fenômeno crescente inclusive nos pequenos centros urbanos. Não há lugar totalmente
imune ao processo de violência humana, isso porque ela tem várias facetas. A sociedade está
perplexa e não sabe como se comportar diante desta realidade incômoda. Não é uma questão de
pessimismo; é um fato que precisa ser enfrentado com seriedade.
A violência não é tão somente um problema de segurança pública, da polícia, da justiça, ou
da ausência de ações políticas dos nossos governantes como afirmam alguns. A sociedade tem
sua parcela de responsabilidade. É uma situação ampla e complexa, que precisa ser discutida
com participação de todos segmentos sociais. Temos então algumas medidas possíveis para a
redução da violência,
Contudo a melhor forma de investir no futuro de um jovem é a educação. Todavia, as
escolas públicas no Brasil deixam a desejar. A falta de investimentos e a má remuneração dos
professores, desmotivam mestres e alunos. Todos esses problemas, proporcionam o
desinteresse do jovem pelo estudo, abandonando as suas perspectivas de vida e se entregando
às drogas, tido como única solução que os menores encontram para se verem livres da triste
realidade vivida por eles. Tudo isso, é ocasionado pela falta de uma estrutura familiar que os
incentive na busca pela educação.
O problema do Brasil não poderá ser resolvido a partir de uma ação isolada, mas sim de
ações conjuntas entre família, sociedade e estado. Como a realização de projetos sociais com
intuito de diminuir a desigualdade social. Abrindo caminhos, além dos caminhos criminosos
que fomentam a violência, à população de baixa renda (principalmente aos jovens),
proporcionar a estes meios de ligação com a educação. Por exemplo: É fato que, hoje,
a Informática é um pré-requisito básico para as pessoas que disputam um lugar no mercado de
trabalho. No entanto, grande parte da população não tem condições financeiras para adquirir
este conhecimento. Uma primeira forma de ajudar, seria oferecendo condições a estas pessoas
de disputarem um emprego, através da disseminação do conhecimento em Informática.
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CONCLUSÃO

Ao longo desta pesquisa pudemos observar a relação entre violência e educação,
através dessa relação é possível concluir que por meio da educação reduzimos a violência e a
criminalidade, porém, hoje o Brasil ainda despende mais dinheiro mantendo um sistema
carcerário ineficiente do que investindo em educação. O gasto do país com presidiários chega
a ser três vezes maior que o gasto com alunos.
Hoje, a violência é um fato que assombra todos os cidadãos brasileiros, mesmo
aqueles que nunca sofreram por algum ato de violência temem esse mal, as pessoas já não
conseguem sair as ruas sem desconfiar das pessoas que estão ao seu redor, por medo de sofrer
assaltos, furtos ou agressões. A violência é um problema que afeta vários países, sendo que, o
Brasil é o quarto país com maior número de presos, ficando atrás apenas de EUA, China e
Rússia.
Ao visualizar todos estes dados a pergunta que fica no ar é: Como podemos mudar
este cenário? A resposta mais apontada para esta questão é: Investir em educação, pois, o
acesso à educação de qualidade proporciona a redução das desigualdades sociais, diminui os
índices de criminalidade e inseri no mercado de trabalho mão de obra qualificada.
Contudo, a educação é o principal foco para mudar este cenário, porém apenas a
educação não é suficiente, em paralelo ao investimento na educação, é necessário um
fortalecimento da família no acompanhamento dos jovens e uma economia forte e
consolidada para ser geradora de oportunidades, saúde e habitação digna.
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ANEXOS:

Alagoas - 67,5 mortes/100 mil habitantes
Estado

Alagoas

Assassinatos* em 2013

2.230

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

67,5

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

25,9

% das mortes por arma de fogo

86,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

65,3

Ceará - 50,4 mortes/100 mil habitantes
Estado

Ceará

Assassinatos* em 2013

4.435

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

50,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

17,4

% das mortes por arma de fogo

81,9

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

50,5
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Pará - 42,4 mortes/100 mil habitantes
Estado

Pará

Assassinatos* em 2013

3.384

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

42,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

19,5

% das mortes por arma de fogo

65,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

42,6

Sergipe - 42,2 mortes/ 100 mil habitantes
Estado

Sergipe

Assassinatos* em 2013

929

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

42,2

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

20,8

% das mortes por arma de fogo

75,5

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

43,4

Espírito Santo - 42 mortes/100 mil habitantes
Estado

Espírito Santo
31

Assassinatos em 2013

1.617

Assassinatos* a cada 100 mil habitantes

42

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

76,1

% das mortes por arma de fogo

79,4

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

42,2

Goiás - 41,6 mortes/100 mil habitantes
Estado

Goiás

Assassinatos em 2013

2.683

Assassinatos* a cada 100 mil habitantes

41,6

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

42,2

% das mortes por arma de fogo

71,1

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes
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Paraíba - 39,2 mortes/ 100 mil habitantes
Estado

Paraíba

Assassinatos* em 2013

1.537
32

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

39,2

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

10,1

% das mortes por arma de fogo

80,7

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

39,4

Bahia - 37,9 mortes/100 mil habitantes
Estado

Bahia

Assassinatos* em 2013

5.708

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

37,9

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

25,7

% das mortes por arma de fogo

77,4

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

33,5

Mato Grosso - 36,1 mortes/100 mil habitantes
Estado

Mato Grosso

Assassinatos* em 2013

1.152
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Assassinatos a cada 100 mil habitantes

36,1

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

56,6

% das mortes por arma de fogo

64,2

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes
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Pernambuco - 33,6 mortes/100 mil habitantes
Estado

Pernambuco

Assassinatos* em 2013

3.096

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

33,6

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

38,8

% das mortes por arma de fogo

73,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

33,6

Rio de Janeiro - 30,1 mortes/100 mil habitantes
Estado

Rio de Janeiro

Assassinatos* em 2013

4.928

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

30,1

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

23,3
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% das mortes por arma de fogo

74,1

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

20,5

Rondônia - 27,9 mortes/100 mil habitantes
Estado

Rondônia

Assassinatos* em 2013

483

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

27,9

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

46,8

% das mortes por arma de fogo

63

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

27,5

Acre - 27,1 mortes/100 mil habitantes
Estado

Acre

Assassinatos* em 2013

211

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

27,1

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

40,9

% das mortes por arma de fogo

40,4

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

30,8
35

Distrito Federal - 26,8 mortes/100 mil habitantes
Estado

Distrito Federal

Assassinatos* em 2013

752

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

26,8

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

42,5

% das mortes por arma de fogo

71,5

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

32,8

Amazonas - 25,6 mortes/100 mil habitantes
Estado

Amazonas

Assassinatos* em 2013

978

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

25,6

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

15,7

% das mortes por arma de fogo

58,7

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

30,8
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Maranhão - 25,4 mortes/100 mil habitantes
Estado

Maranhão

Assassinatos* em 2013

1.725

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

25,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

18,6

% das mortes por arma de fogo

64,8

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

31,2

Paraná - 24,5 mortes/100 mil habitantes
Estado

Paraná

Assassinatos* em 2013

2.704

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

24,5

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

6,4

% das mortes por arma de fogo

69,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

26,5

Rio Grande do Norte - 24,3 mortes/100 mil habitantes
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Estado

Rio Grande do Norte

Assassinatos* em 2013

823

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

24,3

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

6,5

% das mortes por arma de fogo

79,3

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

42,7

Amapá - 23,3 mortes/100 mil habitantes
Estado

Amapá

Assassinatos* em 2013

172

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

23,3

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

31,2

% das mortes por arma de fogo

44,5

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

29,5

Roraima - 22,4 mortes/100 mil habitantes
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Estado

Roraima

Assassinatos em 2013

110

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

22,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

39,1

% das mortes por arma de fogo

33,5

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

41,9

Mato Grosso do Sul - 21,7 mortes/100 mil habitantes
Estado

Mato Grosso do Sul

Assassinatos em 2013

562

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

21,7

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

33,3

% das mortes por arma de fogo

50,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

23,9

Minas Gerais - 21,6 mortes/100 mil habitantes
Estado

Minas Gerais

Assassinatos em 2013

4.458
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Assassinatos a cada 100 mil habitantes

21,6

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

28,1

% das mortes por arma de fogo

73,8

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

21,6

Tocantins - 21,4 mortes/100 mil habitantes
Estado

Tocantins

Assassinatos* em 2013

318

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

21,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

26,3

% das mortes por arma de fogo

40,9

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

23,1

Rio Grande do Sul - 19,5 mortes/100 mil habitantes
Estado

Rio Grande do Sul

Assassinatos* em 2013

2.181

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

19,5

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

35,4
40

% das mortes por arma de fogo

74,2

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

20,6

Piauí - 17,4 mortes/100 mil habitantes
Estado

Piauí

Assassinatos* em 2013

553

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

17,4

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

20,1

% das mortes por arma de fogo

61,2

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

19,1

São Paulo - 11,7 mortes/100 mil habitantes
Estado

São Paulo

Assassinatos* em 2013

5.119

Assassinatos a cada 100 mil habitantes

11,7

Tentativa de homicídio a cada 100 mil habitantes

13,5

% das mortes por arma de fogo

58,6

Morte por agressão a cada 100 mil habitantes

13,1
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4

INTRODUÇÃO
O dinamismo da economia chinesa nas últimas décadas e o aumento da sua importância no
sistema internacional têm atraído cada vez mais a atenção do resto do mundo, principalmente
devido à sustentação de seu crescimento em um período em que a maior parte do mundo tem
vivenciado um crescimento econômico mediano (GUIMARÃES, 2009). Atualmente, a China
continua sendo uma das maiores economias do mundo, permanecendo na segunda posição do
ranking mundial da economia, com o PIB estimado em US$ 9,020 trilhões (50 MAIORES
ECONOMIAS…, s.d.).

As reformas econômicas, iniciadas em 1978 e conhecidas como “Políticas de Portas Abertas”,
fizeram com que o país vivenciasse um processo econômico formidável, nunca antes visto,
evidenciado pelas altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do PIB per capita.
De 1980 a 2004, o PIB do país registrou uma média de crescimento real de 9,5%, tornando-se a
sexta maior economia do mundo em 2004. Isto se deve principalmente ao seu rápido
crescimento na área do comércio internacional, cuja participação total nesta área passou de 1%
em

1980

para

quase

6%

em

2003

(O

CRESCIMENTO

ECONÔMICO…,s.d.).
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Capítulo 1
1- Antedecentes: China antes da revolução comunista
A China sempre representou um atraente mercado consumidor e fornecedor de produtos
cobiçados pelos ocidentais como a seda, o chá, as porcelanas e o artesanato de luxo. Não
obstante, o comércio com a região era raro e difícil, até porque os chineses viam os ocidentais
como bárbaros e ignorantes, e não se interessavam pelas suas mercadorias.
No início do século XIX a situação mudaria. Os ingleses, através da Companhia das Índias
Orientais, não se conformavam com as restrições nem com o pequeno volume das vendas aos
chineses. Diante disso, voltaram-se para o comércio de ópio, proibido na China desde 1729.
Tradicionalmente empregado como remédio, o ópio passou a ser usado como droga, afetando a
saúde da população. Em 1833, o ópio já representava a metade do total das importações
realizadas pela China enriquecendo a Companhia das Índias Orientais. Em represália, o governo
chinês passou a combater o contrabando com severas penas, até que as autoridades confiscaram
uma carga inglesa e jogaram-na no mar. Alegando prejuízos à propriedade privada, o governo
inglês iniciou uma série de retaliações que culminaram nas Guerras do Ópio (1839-1842 e 18561860). O resultado dessas guerras foi a assinatura de tratados que beneficiaram os interesses
europeus. Na Primeira Guerra do Ópio, os chineses foram derrotados pelos britânicos, e
pelo Tratado de Nanquim (1842), a China teve de abrir cinco de seus portos ao livre comércio e
entregar a ilha de Hong-Kong aos ingleses. Não tardou para que outras potências seguissem o
exemplo da Inglaterra. Em 1844, franceses e norte-americanos obtiveram concessões comerciais
e privilégios para seus cidadãos.
A progressiva influência ocidental provoca a reação dos nacionalistas, que protestam contra a
exagerada evasão da prata para a compra de ópio, bíblias e fuzis; contra a saída de coolies para
as colônias europeias; contra a ameaça que representa para o artesanato chinês a entrada de
produtos europeus e americanos. Na rebelião Taiping (1850-1864), os camponeses dirigidos por
um chinês convertido ao cristianismo (Hong Xiuquan) que se proclamava irmão mais novo
de Jesus Cristo, sublevaram-se contra o poder dinástico central. A rebelião controlou estabelecendo temporariamente um novo poder - um vasto setor da China durante mais de dez
anos, chegando até os muros de Pequim. Seguiram-se outras revoltas: no período de 1864-1878,
os povos muçulmanos do Sul rebelaram-se contra o domínio chinês, ocorrendo ao mesmo tempo
a Rebelião Nien (dos camponeses dessa região). Os revoltosos foram derrotados, mas provaram a
fragilidade da unidade do Império Chinês, mantida à custa de uma violenta opressão exercida
pelo poder imperial.
Pelo Tratado de Tientsin (1858), a Grã Bretanha, França, Rússia e EUA obtêm amplas
concessões, uma vez que os chineses admitiram a livre importação do ópio, abriram dez novos
portos ao comércio europeu e permitiram a atuação de missionários cristãos no país, entre outras
concessões. A resistência do Imperador, que não concorda com as instalações das legações na
capital, dá a Inglaterra e a França pretexto para ocuparem militarmente Pequim e incendiarem o
famoso Palácio de Verão em 1860, dando inicio a Segunda Guerra do Ópio; à Rússia abre a
possibilidade de, no mesmo ano, ter reconhecida sua soberania sobre territórios
siberianos tradicionalmente disputados pela China (Província Marítima).
Entre 1894-1895, o expansionismo do Japão que buscava controlar parte do Pacífico e
o Sudeste Asiático, regiões que compreenderiam, na terminologia nipônica, a “Esfera da Co6

Prosperidade Asiática”, atinge a China e desencadeia aPrimeira Guerra Sino-Japonesa, após
humilhante derrota militar, a China perde a Ilha de Taiwan (Formosa), Port Arthure a Ilhas
Pescadores; a Coreia deixa de fazer parte do território chinês e é incorporada à esfera de
influência japonesa. Antes disso, ainda em 1885, a China cede a Indochina à França. Em 1896,
a Birmânia passa ao controle britânico.
Com cerca de 400 milhões de habitantes, a China do final do século XIX era um país submetido
aos interesses das principais potências imperialistas. Essa sujeição era tão intensa que, nas praças
públicas das cidades chinesas, os ocidentais davam-se direito de fincar cartazes onde se lia: “É
proibida a entrada de cães e de chineses no jardim”. Para exercer sua dominação, as nações
imperialistas contavam com o apoio de uma propaganda massiva e a conivência dos imperadores
chineses da dinastia Manchu, que dominavam o país desde o século XVII.
Depois de 1895, a partilha da China entre as potências imperialistas parece inevitável. As
grandes potências foram obtendo o controle dos pontos estratégicos da China, do litoral chinês e
dos portos dos seus rios, por meios das "concessões territoriais", a China passa a ser uma semicolônia. No mesmo ano, entrega a Rússia o território por onde passará a ferrovia Transiberiana,
concessão ampliada em 1898, pela entrega do sul da península de Liaotung, com Port
Arthur e Talien por 25 anos. À Alemanha (1898) arrenda por 99 anos, a Baía de Kiauchau e
entrega o monopólio das minas de Shantung. À França arrenda Kwangchowwan também por 99
anos, e a Grã-Bretanha, por idêntico prazo, Kowloon eWie-hai-wei. Em todos esses territórios,
transformados em verdadeiras colônias, a China renuncia ao exercício de sua soberania.
Tais fatos determinam, entre 1898 e 1900, duas tentativas de recuperação do país. A primeira
durante o denominado período dos Cem Dias de Reforma, liderada por Kiang Yu-wei, conhecido
como o “Confúcio moderno”, cujo programa, adotado pelo Imperador Guangxu, procurou abrir
caminho à modernização da China. Promulgou cerca de 70 decretos que compreenderam:
reforma do ensino, com a criação de uma Universidade em Pequim e de escolas superiores para a
difusão da ciência e da técnica europeia, a criação de um exército nacional, reforma da
agricultura e o amparo ao comércio e a indústria, a criação de um departamento oficial de
traduções, para a divulgação de obras estrangeiras. A reação dos conservadores, apoiados pela
regente Tseu-Hi, culmina com a prisão do imperador, a fuga de Kiang Yu-wei (1898) e a
revogação dos decretos reformistas.
Fracassada a tentativa moderada, os nacionalistas passam à ação violenta com a Guerra dos
Boxers. No contexto marcado por privilégios e humilhações levou inúmeros chineses a
organizarem atos de rebeldia. Em 1900, os Boxers, membros de uma sociedade secreta que
praticava o boxe sagrado, iniciaram uma revolta nacional contra os estrangeiros. Os nacionalistas
chineses insatisfeitos com a presença estrangeira no país deram inicio a uma série de atentados,
que acabaram gerando uma guerra. Como método de luta, os revoltosos matavam missionários
cristãos, comerciantes e autoridades ocidentais e realizavam atentados contra os bens das
companhias estrangeiras que operavam na China. Um exército internacional composto por
europeus, norte-americanos e japoneses sufocou a rebelião. Os chineses foram condenados a
pagar uma indenização e a permitir a presença de tropas estrangeiras no país. Os Boxers foram
vencidos. A semente, porém, estava plantada.
1.1-

Guerras do Ópio

Com o fim das guerras napoleônicas, as atividades comerciais européias voltaram-se para
o Extremo Oriente, traduzindo-se numa pressão constante sobre a China, que mantinha fortes
7

restrições sobre o comércio estrangeiro. Cantão era o único porto aberto ao comércio estrangeiro.
Veio a representar o choque entre a China e o Ocidente durante as chamadas Guerras do Ópio.[1]
Em meados do século XIX a Grã-Bretanha era a potência mais desenvolvida do mundo,
efetuando a transição para a segunda fase da Revolução Industrial. Para tanto, demandava cada
vez mais matérias-primas a baixos preços e mercados consumidores maiores para os seus
produtos industrializados.
A Índia e a China, países mais populosos da Ásia, despertavam grande atenção por parte
da burguesia britânica. Só que, ao passo que o mercado indiano se encontrava aberto ao
comércio estrangeiro, a China produtora de seda, porcelana e chá (os britânicos compraram
12.700 toneladas em 1720 e 360 mil toneladas em 1830), itens que alcançavam bons preços no
mercado europeu, ao passo que a China não mostrava interesse nos produtos europeus, o que
acarretava défices ao comércio britânico.
Apenas um produto, em particular, parecia despertar o interesse dos chineses: o ópio, uma
substância entorpecente, altamente viciante, extraída da papoula que causa dependência química
em seus usuários, introduzido ilegalmente na China por comerciantes ingleses e norteamericanos. Produzido na Índia, e também em partes do Império Otomano no início do século
XIX, os comerciantes britânicos traficavam-no ilegalmente para a China e muitas vezes
forçavam os cidadãos a consumir as drogas, provocando dependência química, auferindo grandes
lucros e aumentando o volume do comércio em geral.
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1.1.1- Causas do Conflito
Em 1830, os ingleses obtiveram exclusividade das operações comerciais no porto de Cantão. A
China exportava seda, chá e porcelana, então em moda no continente europeu, enquanto a GrãBretanha sofria um grande défice comercial em relação à China. Para compensar suas perdas
econômicas, a Grã-Bretanha traficava o ópio indiano para o Império do Meio (China). O governo
de Pequim resolveu proibir o tráfico de ópio, o que levou a coroa britânica a lançar mão de sua
força militar.
1.1.2- China proíbe importação do ópio
Entre 1811 e 1821, o volume anual de importação de ópio na China girava em torno de 4 500
pacotes de 15 kg cada um. Esta quantidade quadruplicou até 1835 e, quatro anos mais tarde,
atingiu a quantia de 450 toneladas importadas, ou seja, um grama para cada um dos 450 milhões
de habitantes da China na época.[2]
A droga chegou a representar a metade das exportações britânicas para a China. O primeiro
decreto proibindo o consumo de ópio datou de 1800, mas nunca chegou a ser respeitado.
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Em 1839, a droga ameaçava seriamente não só a estabilidade social e financeira do país, como
também a saúde dos soldados. A corrupção grassava na sociedade chinesa. Para chamar a
atenção do imperador, um ministro descreveu a situação da seguinte maneira:
“Majestade, o preço da prata está caindo por causa do pagamento da droga. Em breve, vosso
império estará falido. Quanto tempo ainda vamos tolerar este jogo com o diabo? Logo não
teremos mais moeda para pagar armas e munição. Pior ainda, não haverá soldados capazes de
manejar uma arma porque estarão todos viciados.”
Em 18 de março de 1839, o imperador lançou um novo decreto, com um forte apelo à
população. Através de um panfleto, advertiu do consumo de ópio. As firmas estrangeiras foram
cercadas pelos militares chineses, que em poucos dias apreenderam e queimaram, na cidade de
Cantão, mais de 20 mil caixas da droga.
1.1.3- A Primeira Guerra do Ópio (1839-1842)
Em 1839, diante do assassinato brutal de um súdito chinês por marinheiros britânicos
embriagados em Cantão, o comissário imperial chinês ordenou a expulsão de todos os ingleses
da cidade. Na ocasião, o governo chinês confiscou e destruiu cerca de 20 mil caixas de ópio nos
depósitos britânicos, expulsando da China os seus responsáveis, súditos da Grã-Bretanha.
Esses fatos serviram de pretexto para que a Grã-Bretanha declarasse guerra à China, na
chamada Primeira Guerra do Ópio (1839-1842). Em 1840, o chanceler britânico, lorde
Palmerston,[1] furioso, ordenou uma frota de 16 navios de guerra britânicos para a região.
Senhora de superioridade tecnológica inquestionável, representada por modernos navios de aço
movido á vapor como o Fênix Dancer, a esquadra britânica afundou boa parte dos
obsoletos juncos à vela da marinha de guerra chinesa, sitiou Guangzhou (Cantão),
bombardeou Nanquim e bloqueou as comunicações terrestres com a capital, Pequim.
O conflito foi encerrado em Agosto de 1842 com a assinatura do Tratado de Nanquim, o
primeiro dos chamados "Tratados Desiguais", pelo qual a China aceitou suprimir o sistema
de Co-Hong (companhia governamental chinesa), abrir cinco portos ao comércio de ópio
britânico (Cantão, Fuzhou, Xizmen, Ningbo e Shangai), pagar uma pesada indenização de
guerra e entregar a ilha de Hong Kong, na qual ficaria sob o domínio inglês por 155 anos. Como
garantia do direito de comércio de ópio assim obtido, um navio de guerra britânico ficaria
permanentemente ancorado em cada um desses portos.[3]
Apesar do acordo com a China, a situação continuou a não satisfazer as ambições imperialistas
dos ingleses. O comércio de ópio não progredia tão rapidamente como o pretendido, uma vez
que os mandarins locais se atrasavam na resolução dos assuntos que iam surgindo. Assim, a
situação não era conforme os interesses dos ocidentais.
1.1.4- Segunda Guerra do Ópio (1856-1860)
Em 1856, oficiais chineses abordaram e revistaram o navio de bandeira britânica, Arrow.
Os franceses aliaram-se aos britânicos no ataque militar lançado em 1857.[1] As forças aliadas
operaram ao redor de Cantão, de onde o vice-rei prosseguia com uma política protecionista. Mais
uma vez, a China saiu derrotada e, em 1858, as potências imperialistas ocidentais exigiram que a
China aceitasse o Tratado de Tianjin. De acordo com este tratado, onze novos portos chineses
seriam abertos ao comércio de ópio com o Ocidente e seria garantida a liberdade de movimento
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aos traficantes europeus e missionários cristãos. Quando o imperador se recusou a ratificar o
acordo, a capital, Pequim, foi ocupada. Após a Convenção de Pequim (1860), o Tratado de
Tianjin foi aceito. A China criou um Ministério dos Negócios Estrangeiros, permitiu que se
instalassem legações ocidentais na capital e renunciou ao termo "bárbaro", usado nos
documentos chineses para denominar os ocidentais.

1.1.5- Consequências das Guerras e os principais tratados
Em 1900, o número de portos abertos ao comércio com o ocidente, chamados de "portos de
tratado", chegava a mais de cinquenta, sendo a maior parte das potências europeias, assim como
os Estados Unidos, tinham concessões e privilégios comerciais.
A ilha de Hong Kong permaneceu em poder dos britânicos até ser devolvida à China em Julho
de 1997. O estatuto de Macau, como colónia do Império Português a cerca de 60km da colónia
britânica, foi prorrogado, devolvida apenas em 20 de Dezembro de 1999.
1.1.5.1-

Tratado de Nanquim

O Tratado de Nanquim foi um tratado firmado entre a China da Dinastia Manchu e a GrãBretanha em agosto de 1842, que encerrou a primeira das chamadas Guerras do Ópio.
É considerado o primeiro dos "Tratados Desiguais" ou "Tratados Iníquos", assinados entre a
China Qing, o Japão Tokugawa e a Coreia Chosun com as potências industrializadas ocidentais,
entre meados do século XIX e o início do século XX.
O diploma continha doze artigos, entre os quais destacam-se:
•

•
•

Artigo 2º - Determinava a abertura de cinco cidades chinesasCantão, Fuzhou, Xiamen,Ningbo e Xangai - para a moradia de súditos britânicos, além da
abertura de tratados nessas mesmas cartas.
Artigo 3º - A possessão de Hong Kong por tempo indeterminado pela rainha Vitória e seus
sucessores.
Artigo 6º - Indenização pelos custos da guerra em um valor de 21 milhões de dólares.
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1.1.5.2-

Tratado de Tientsin

Vários documentos são referidos como "Tratado de Tien-Tsin" ou Tratado de Tianjin foram
assinados em Tianjin em junho de 1858, terminando a primeira parte da Segunda Guerra do
Ópio (1856-1860). França, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos foram as partes envolvidas.
Esses tratados abriram mais as portas chinesas para os estrangeiros, permitiram a estadia dos
diplomatas estrangeiros em Pequim, legalizaram a importação de ópio, permitiram a atividade
missionária cristã e concederam a liberdade religiosa aos cristãos (incluindo os cristãos
chineses).
Estes tratados foram ratificados pelo Imperador da China na Convenção de Pequim, em 1860,
após o fim da guerra.
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Capítulo 2

2- China – era Mao

Mao Tse-tung proclamando a fundação da República Popular da China em 1 de outubro de 1949 em Pequim.

A Revolução Chinesa de 1949 provocou profundas transformações na China, presente até hoje
no cotidiano de seu povo e, consequentemente, no cotidiano de várias populações em todo o
mundo, que têm a China como importante referencial tecnológico e cultural. Para entender essa
revolução, é necessário observar a situação da China do século XIX. Durante a Idade Moderna,
os chineses contavam com um comércio articulado por uma imensa frota que cruzava o mundo
com suas mercadorias. Essa época perdeu seu vigor na medida em que os interesses das nações
estrangeiras foram crescendo. No século XIX, o país sofreu com a dominação imperialista
promovida pelas nações capitalistas europeias, principalmente da Inglaterra.
Nas primeiras décadas do século XX, a população chinesa passava por intensas dificuldades
econômicas que pioraram drasticamente suas condições de vida. Mediante um movimento contra
a presença estrangeira no país, a dinastia Manchu deu fim ao governo imperial e criou um novo
governo: a República da China. Mesmo com tal mudança, ainda em 1915, o país foi
politicamente dominado pelo governo japonês.
A insatisfação do povo chinês com a dominação nipônica promoveu uma grande mobilização
política que, em 1921, resultou na criação do Partido Comunista Chinês. Em virtude de seu forte
apelo popular, o novo partido foi visto como uma ameaça à ordem governamental e, por isso,
seus líderes e participantes passaram a ser perseguidos pelas autoridades do país.
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Impedidos de participarem das questões políticas de seu país, os comunistas chineses, sob a
liderança de Mao Tsé-Tung, começaram a mobilizar as populações camponesas atraídas pela
promessa do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. Contando com
o apoio dos camponeses, Mao Tsé-Tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos 30 e 40
lutou contra o governo chinês.
Em 1949, sob liderança de Mao, a China seguiu uma estratégia de
desenvolvimento socialista da indústria pesada, ou a estratégia do "Grande Empurrão". O
consumo foi reduzido enquanto que foi dada grande prioridade para a rápida industrialização. O
governo tomou o controle de grande parte da economia e redirecionou seus recursos financeiros
para a construção de novas fábricas. Novas indústrias foram criadas. O mais importante,
o crescimento econômico, foi iniciado. O controle firme do orçamento do país e da oferta de
dinheiro reduziu a inflação no final do ano de 1950. A maior parte do plano econômico chinês
foi custeado pela supressão do setor privado, e se apoiou nas três/cinco anticampanhas entre
1951 e 1952. As campanhas econômicas foram notórias por serem anticapitalistas, e por
implantar encargos que puniam severamente os capitalistas com grandes multas. Durante o início
do governo do Partido Comunista Chinês, os líderes do partido tinham concordado que, para uma
nação como a China, que não tinha nenhuma indústria pesada e tinha uma produção secundária
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desprezível, a utilização do capitalismo era bem-vindo para construir a "Nova China", e o
capitalismo seria extinto assim que a China atingisse o seu objetivo econômico e se tornar um
estado plenamente comunista.

Um dos muitos desfiles para mostrar apoio ao regime comunista chinês durante

.

adécada de 1950

Durante as décadas de 1950 e 1960, várias mudanças ocorreram nas prioridades e nas políticas
econômicas. Durante o primeiro plano econômico de cinco anos(entre 1953 e 1957), foi
promovida uma política de rápido desenvolvimento industrial contínuo, embora fosse baseado de
alguma forma no detrimento de outros setores econômicos. A maior parte do investimento estatal
foi direcionada para o setor industrial. A agricultura, que empregava mais de 78,6% da força de
trabalho, foi obrigada a depender de seu próprio capital, que estava escasso, para
garantir recursos para as suas mais variadas necessidades. A prioridade mais importante foi dada
ao setor industrial, tal como o carvão mineral, energia elétrica, ferro e aço, materiais de
construção, produtos químicos básicos e engenharia pesada. Seguindo o modelo soviético, o
plano econômico conseguiu construir grandes fábricas tecnologicamente sofisticadas e com
grande intensidade capitalista. Foram construídas muitas novas fábricas com assistência
financeira e técnica soviética, já que a China não poderia montar um forte setor industrial de
forma independente.
Durante o primeiro plano econômico, conseguiu-se o rápido desenvolvimento da indústria
pesada, mas alguns meses depois da implantação do segundo plano econômico de cinco
anos (1958-1962), que estava baseado nas mesmas diretrizes do primeiro plano, a política do
"Grande Salto Adiante" foi anunciada. Na agricultura, isto envolvia a formação de comunas
populares, a extinção de fúndios (terras) privadas, e o aumento da produção por meio da maior
cooperação e do esforço físico. A construção de grandes fábricas foi continuada, e juntamente
com isso, existia a iniciativa de criar uma grande rede auxiliar de indústrias pequenas e simples,
e da formação de novas fábricas, que foram construídas e gerenciadas localmente. Porém,
os camponeses chineses não estavam preparados para o regime comunal, e logo em seguida,
ocorreu uma profunda queda da produção. Concorrentemente, os métodos de produção
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irregulares e desorganizados falharam em atingir os objetivos pretendidos, já que enormes
quantidades de produtos caros e de baixa qualidade foram produzidos. O mais notável produto
nesta categoria foi o aço produzido de ferro de baixa qualidade, que não é utilizável em
construções. Durante aquela época, estas falhas foram agravadas, juntamente com outros
aspectos, pela ruptura sino-soviética, que causou o cancelamento da assistência soviética, que
tinha fornecido técnicos e projetos. Como consequência, o país estava na eminência de um
desastre econômico e humanitário durante o final da década de 1960. Mao Tse-tung autoexilouse e afastou-se da política chinesa, e foi sucedido por Liu Shaoqi, que fez uma revolução política
no país. Ele declarou que os desastres eram "30% pela falta de experiência, e 70% pelo erro
humano". Os fúndios privados voltaram a ser permitidos, o tamanho das comunas foi reduzido, e
a China conquistou uma maior independência financeira com a criação de equipes de produção.
Houve também um grande contingente de desempregados que voltaram a apoiar o estado chinês,
e o investimento industrial foi paralisado com o objetivo de aumentar o investimento na
agricultura chinesa.
Esta política, que levou a uma melhora imediata na situação agrícola do país, foi mantida até
1963, quando foi possível redirecionar os investimentos do estado novamente para as indústrias
de bens de capital. Como resultado, a produção industrial e a construção começaram ganhar
algum ímpeto, mas devido aos esforços que foram tomados para tentar evitar o erro de se
sacrificar a produção de alimentos para favorecer as indústrias de ferro e aço, e similares, a
produção industrial cresceu num ritmo mais lento do que anteriormente. Em 1966, a "Revolução
Cultural Chinesa" começou. Inicialmente, a campanha tinha como objetivo a volta de Mao Tsetung ao poder, e "eliminar a burguesia liberal" do partido. Diferentemente do projeto "Grande
Salto Adiante", a revolução cultural não tinha uma base econômica explícita. Todavia, a
produção industrial foi grandemente afetada pelas confusões e discussões seguintes, quando
milhões de pessoas simplesmente pararam de trabalhar, enquanto que políticos notáveis,
proprietários de fábricas, e até mesmo professores, foram vítimas dos levantes massivos.
A revolução cultural deixou alguns legados problemáticos para a economia. Na indústria,
os salários foram congelados e os bônus foram cancelados. Isto teve, juntamente com as políticas
de empregar mais trabalhadores do que necessário para absorver os desempregados e de manter
os trabalhadores num mesmo nível trabalhista, eliminou essencialmente os incentivos ao
crescimento profissional, e consequentemente o crescimento da produção. Além disso, técnicos e
muitos gestores perderam as suas autoridades e poderiam não desempenhar um papel efetivo na
produção na trilha do movimento. Todo o sistema urbano, ademais, proveu apenas menos do que
os necessários incentivos para alcançar maior eficiência na produção. Enquanto que a produção
geral continuava a crescer, os lucros começaram a cair. Na agricultura, a produção per capita em
1977 não estava maior do que em 1957. Em 1952, a produção industrial bruta da China estava
estimada em 34,9 milhões de yuans em valores atuais. O PIB per capita aumentou apenas 17%
durante a década de 1960, e subiu para 70% durante a década de 1970.

2.1-

Planos Quinquenais
Primeiro plano quinquenal (1953-58)
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O primeiro plano quinquenal organizou a economia chinesa dando prioridade ao campo, com
uma reforma agrária radical e a formação de cooperativas camponesas. Mao Tsé-Tung acreditava
que as bases para a industrialização deveriam partir do campo, adotando um caminho próprio e
inverso do soviético. Abolição dos privilégios feudais e o estabelecimento da educação
obrigatória para todos completaram as metas do primeiro plano.
Segundo plano quinquenal (1958-62)
A partir da década de 50, a China revolucionária começou a seguir um caminho próprio,
reforçando a justificativa da "origem camponesa" da revolução. Também conhecido como
"Grande Salto para a Frente", o segundo plano quinquenal tinha como meta principal estruturar
as bases para o estabelecimento de um amplo e diversificado parque industrial, "queimando
etapas". O plano suprimiu os últimos vestígios da propriedade individual, quando as Comunas
Populares substituíram as cooperativas agrícolas.
O fracasso do Segundo plano
O projeto de uma rápida e ampla industrialização entrou em colapso a partir de 1960, causado
por graves secas e inundações, que trouxeram colheitas ruins e a consequente redução de
alimentos e matérias-primas. Outros motivos do colapso do projeto chinês foram a inexperiência
técnica, a insuficiência de transporte ferroviário, o deslocamento da mão de obra do campo para
a indústria e retirada de técnicos soviéticos após o rompimento de relações entre China e União
Soviética. A consequência política do fracasso do segundo plano quinquenal foi o afastamento de
Mao Tsé-Tung da condução dos assuntos internos.

2.2-

O "Grande Salto para Frente”

Apesar do crescimento econômico excepcional alcançado durante o curso do Primeiro Plano
Quinquenal, em 1957 começam-se a perceber os problemas no modelo soviético de
desenvolvimento. Por um lado, o investimento pesado em tecnologia para desenvolver
a indústria pesada tinham exigido grandes empréstimos da União Soviética que a China teve de
pagar com juros. Isto criou um endividamento crescente aos cofres do Estado, ao apoio da União
Soviética, que forneceu assistência técnica sob a forma de máquinas e técnicos estabelecidos na
China a um preço que os líderes chineses consideravam demasiado elevados. Neste sentido, as
relações difíceis entre comunismo chinês e o soviético estavam começando a mostrar fissuras
cada vez maiores, que culminaram anos depois, em um conflito aberto.
Além disso, o aumento da produção industrial também foi atingido graças à conversão de
muitos camponeses em trabalhadores nas novas fábricas. O declínio da população dedicada ao
trabalho na agricultura ameaçou causar uma diminuição na produção agrícola. A República
Popular estava enfrentando numerosos desafios. Não foi fácil encontrar uma solução que
permitiria continuar a promover o desenvolvimento industrial, garantindo simultaneamente a
oferta de alimentos para a população.
Mao pensava que a solução para esses problemas se encontrava no espírito revolucionário, que
permitiria as massas conjugassem esforços para servir os objetivos definidos pelo partido. Nesta
visão de Mao, que mais uma vez refletia sua ideologia pessoal, que defendia a "revolução
permanente", como uma ferramenta de progresso e de transformação social. Segundo Mao,
nunca deveria ser permitido o enfraquecimento do espírito revolucionário. Eram justamente nos
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momentos de fraqueza ou de complacência que permitiriam que o “fantasma do capitalismo”
ressurgisse. Contra qualquer desvio da ortodoxia ideológica, o Partido e as massas deveriam
estar sempre alerta e manter as mobilizações e fervor revolucionário que permitiriam prejudicar
o capital humano do país ao serviço do bem comum para fazer avançar o ideal do comunismo.
Esta visão das massas como um motor para o desenvolvimento foi expressa por Mao em um
documento interno que circulou entre os líderes do Partido Comunista Chinês no início de 1958.
Nesse documento, o presidente afirmou que, depois de várias revoluções sociais e econômicas
que se desenvolveram desde a fundação da “Nova China”, chegava à vez de uma revolução
tecnológica, em que os esforços do povo deveriam ser dedicados a aumentar produção agrícola e
industrial. Assim, a China poderá até mesmo superar os números da produção industrial
no Reino Unido em cerca de quinze anos.
Assim, durante o ano de 1958 a população chinesa mobilizou-se para empreender um
gigantesco desafio do desenvolvimento industrial identificado por Mao. Esta nova campanha de
massa, muito mais ampla do que as anteriores, foi chamada de "Grande Salto para Frente". O
Grande Salto para Frente foi um programa econômico e sociopolítico lançado por Mao Tse-tung
entre 1958 e 1960, para transformar a China de um país agrário e atrasado em um país industrial,
avançado e verdadeiramente socialista. Por falta de planejamento e coordenação, por causa da
resistência dos camponeses e de uma série de erros políticos, este programa radical e altamente
utópico acabou sendo um grande salto para trás.
Dado que muitas pessoas do meio rural tiveram que abandonar seu trabalho no campo, o
aumento da produção agrícola deveria ser baseado em uma melhor utilização dos recursos
existentes. A maneira de conseguir isso era criar o sistema de "comunas populares", que
substituíram o conjunto de cooperativas criadas alguns anos antes. As 740.000 cooperativas no
meio rural chinês tornaram-se apenas 26.000 comunas através da fusão de dezenas de
cooperativas. Um dos objetivos da criação das comunas foi à incorporação das mulheres no
trabalho intensivo no campo, para substituir homens que tinham sido enviados para trabalhar nas
fábricas e projetos de infra-estrutura. As comunas forneciam serviços de acolhimento para
crianças, e cozinhas enormes que libertavam as mulheres de tarefas domésticas para que
pudessem se dedicar ao trabalho no campo. O Grande Salto em Frente teria assim, profundas
repercussões sociais, separando muitas famílias, perturbando o estilo de vida tradicional das
zonas rurais.
As consequências deste ambicioso projeto foram desastrosas. As expectativas de crescimento
irreais fizeram que os quadros do Partido Comunista tivessem que distorcer os números oficiais
para manterem seus empregos. Além disso, os esforços para aumentar a produção de aço como
um símbolo de desenvolvimento levou a uma exigência absurda de que as próprias famílias
derretessem objetos e utensílios domésticos para produzir mais aço. O aço produzido era muitas
vezes de péssima qualidade e impossível de utilizar para fins industriais. Tudo isso acontecia no
âmbito de uma ausência de política econômica para avaliar quais eram realmente as
possibilidades de usar ou vender esse aço. Assim, ao contrário dos princípios mais básicos da
economia, a produção tinha-se tornado um fim em si mesma, dissociada das necessidades do
mercado. O desastre econômico na política industrial se juntou ao fracasso do projeto das
comunas em todo o campo. O enorme tamanho das comunas, nas quais não se permite qualquer
tipo de exploração privada, diminuía as responsabilidades e eliminava a motivação de homens e
mulheres que trabalhavam no campo. As minas de carvão que se proliferaram por todo o país
arruinaram os campos férteis; o cultivo irregular de determinados grãos e alimentos ocasionaram
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o cansaço do solo; a construção de represas sem o devido planejamento e estudo técnico arruinou
os solos, tornando-os imprestáveis para o cultivo; as máquinas agrícolas careciam de peças de
reposição, entre inúmeros outros problemas. Os próprios defeitos do sistema se juntaram a má
sorte dos desastres naturais, secas e inundações que afetaram a China naquele ano.
Embora no final de 1958 alguns dirigentes tivessem visto o fracasso do projeto e
desmantelassem muitas das comunas, transformando muitos lugares ao modelo anterior de
cooperativas, o estrago estava feito. A marcha empreendida pelo governo não conseguiu impedir
a perturbação das condições de vida e de trabalho tradicionais no campo se traduziram em uma
queda na produção agrícola entre 1958 e 1962, o que causou situações de fome em muitas partes
da China. Embora existam muitas inconsistências nos estudos por causa da falta de fiabilidade
dos dados de nascimento e morte da época, geralmente são estimados em cerca de 30 milhões de
mortes pela fome.
O efeito do Grande Salto para Frente foi o descontentamento da maior parte dos líderes do
Partido Comunista com as políticas radicais de Mao. O cancelamento do Grande Salto foi
decidido na reunião do Birô Político do Comitê Permanente, realizada em Wuhan, em Dezembro
de 1958. Nessa reunião, Mao deixou de ser chefe de Estado, que passou a Liu Shaoqi, que foi
nomeado Presidente da República. Mao, porém, manteve seu posto como presidente do partido e,
como referência ideológica máxima, sendo apenas objeto de criticas e desaprovação.
Um dos poucos líderes que se atreveu a criticar Mao foi o ministro da Defesa Peng Dehuai,
herói da Guerra da Coreia, que, protegido por sua enorme influência e prestígio, não teve
escrúpulos em atacar abertamente as políticas de Mao. No entanto, essas críticas de Peng Dehuai
a gestão de Mao, feitas em julho de 1959durante uma reunião de líderes partidários
em Lushan na província de Jiangxi, provocou uma reação furiosa de Mao, que acusou Peng
Dehuai de ser oportunista e servir os interesses da União Soviética. Peng Dehuai foi afastado do
cargo e Mao, ainda longe de gestão governamental, demonstrou mais uma vez toda a sua
autoridade dentro do partido.
As críticas de Mao a Peng Dehuai como capanga dos interesses soviéticos por sua vez, ressaltou
a deterioração das relações entre os dois países. O líder soviético Kruschev tinha sido crítico do
Grande Salto para Frente e com as operações militares da República Popular, que tinha
submetido
a
bombardeios
as
ilhasQuemoy e Matsu,
controladas
pelo
regime Kuomintang de Taiwan. A tensão entre os dois grandes regimes comunistas não parou de
crescer e levou ao conflito aberto durante a década de 1960.
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Cartaz da campanha Quatro Pestes – Grande Salto para Frente.

2.3-

Revolução Cultural Chinesa

A Revolução Cultural Chinesa foi elaborada por Mao Tsé-Tung no ano de 1966, paralisando
praticamente todo o progresso material e tecnológico do país. Tal revolução foi um movimento
de massas da Republica Popular da China dentre os anos de 1966 e 1976, feito por
trabalhadores e estudantes contra a burocracia que tomava conta do Partido Comunista Chinês.
Tudo começa no ano de 1958, onde foi implantado na China um plano de governo conhecido
comoO Grande Salto Adiante. Esse plano tinha como objetivos estruturar a produção agrária em
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um sistema cooperativo e organizar a produção industrial, além de alguns outros como o
aumento da produção de minerais por exemplo. Porém esse plano foi abandonado em 1961 em
razão de diversos insucessos, dentre eles a morte de aproximadamente 30 milhões de Chineses, e
do rompimento da China com a União Soviética no ano anterior.
Com todo esse fracasso do plano Salto, houve um período de grande fome no começo da década
de 60, pois a produção agrícola estava muito desorganizada. Com todos esses problemas, Mao
Tsé-tung acabou sendo muito criticado, principalmente por duas pessoas que também eram
membros do Partido Comunista, Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, que começaram então desafiar o
poder e o prestígio de Mao. Os dois tinham até mesmo a ideia de remover todo o poder que
estava nas mãos de Mao e deixa-lo apenas como uma figura decorativa no poder.
Só que Mao era muito esperto, se antecipou aos dois críticos e começou a atacar Liu em 1963,
declarando a ideia de haver uma necessidade de promover uma limpeza nos quadros políticos,
econômicos, organizacional e ideológico da Republica Chinesa.
E finalmente em 1966 Mao iniciou a Revolução Cultural. O primeiro comitê foi formado em
Maio de 1966 na Universidade de Tsinghua, com o objetivo de eliminar completamente toda a
oposição a Mao Tsé-tung. Ele incentivou e encorajou a criação de comitês revolucionários (bases
da Guarda Vermelha), que eram compostas pelas mais diversas forças militares, camponesas,
elementos partidários e governamentais, e que estavam objetivados em tomar o poder onde fosse
necessário.
Tal revolução tem como ideia essencial manter o fervor revolucionário e um estado constante de
luta e superação, sem os quais acreditava Mao, a revolução comunista estaria destinada ao
fracasso. Além disso, a revolução pretendia tornar cada unidade econômica chinesa, como
fábricas, fazenda, como uma unidade de estudo e de reconstrução do comunismo, expandindo
assim a ideia de coletivização. Após essa fase, Mao acreditava que uma segunda fase da
Revolução Chinesa seria justamente ultrapassar a revolução da ordem econômica para a ordem
ideológica, para a alma do cidadão Chinês. E é nesse sentido que se justifica tal adjetivo Cultural
da revolução.
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Capítulo 3

3- A evolução da economia chinesa desde 1978
a) Causas do crescimento
Quais os fatores responsáveis pelo sucesso da economia chinesa e até que ponto a política
macroeconômica colaborou? Obviamente, diversos fatores foram responsáveis por esse
crescimento, apesar de nenhum deles, isoladamente, poder ser apontado como o principal. Na
verdade, houve uma coincidência de fatores geográficos, históricos, políticos e econômicos, que
não podem ser replicados em outros países ou outras ocasiões ainda que a experiência chinesa
ofereça lições importantes - que não obstante podem diferir de acordo com a abordagem ao
desenvolvimento econômico. Evidentemente, a lista de fatores abaixo tem caráter apenas
exploratório, nada se podendo afirmar categoricamente quanto às relações de causalidade, e
muito menos quanto ao peso de cada um desses fatores no processo de crescimento. Ainda
assim, é bastante razoável imaginar que cada um deles tenha tido uma contribuição relevante
para o desempenho da economia chinesa nos últimos 30 anos. Inicialmente, apresentam-se as
medidas de política e reformas institucionais que possibilitaram o ciclo de crescimento
acelerado. A análise dos aspectos macroeconômicos será feita na seção seguinte.
Em primeiro lugar, está o processo de liberalização do sistema de formação de preços, que tem
início no setor rural, em 1979. Esses preços, que até então, à semelhança dos demais, eram
fixados pelo Governo Central, passaram a abrigar um sistema duplo. O Governo Central fixava a
cota de produção que cada comunidade (Township and Village Enterprise) deveria entregar a um
preço predeterminado. O restante da produção poderia ser negociado livremente no mercado. A
partir daí os preços foram sendo liberalizados gradativamente, como será visto na próxima seção.
Essa alteração provocou uma grande elevação na produtividade rural, com reflexos sobre a renda
e o emprego.
Em segundo lugar, está a liberalização do comércio exterior, uma das primeiras e mais
importantes medidas tomadas após 1978. Até então, o comércio exterior era inteiramente
planejado pela autoridade central. Além disso, as exportações eram realizadas integralmente por
empresas públicas. Como resultado, tanto exportações quanto importações cresciam lentamente.
Inicialmente, os controles sobre as importações foram substituídos por elevadas tarifas
aduaneiras, reduzidas posteriormente. O sistema de planejamento de importações foi também
substituído por barreiras não tarifárias tradicionais, a partir do início da década de 1980. Essas
barreiras também foram paulatinamente desmontadas ao longo dos anos. A partir do final da
década de 1990, as medidas de liberalização do comércio exterior chinês foram aceleradas com
vistas ao seu ingresso na Organização Mundial do Comércio, efetivada em dezembro de 2001.
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Em terceiro lugar, a criação de Zonas Econômicas Especiais. A proximidade com Hong Kong
inspirou a criação de quatro Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), em 1980, em Shenzhen,
Zhuhai, Shantou e Xiamen, todas localizadas no litoral sul. Nessas ZEEs, passaram a ser
concedidos diversos incentivos, permitindo a criação de clusters, comspillovers positivos. A
criação das primeiras ZEEs nessa região permitiu o deslocamento da produção industrial de
Hong Kong, sobretudo em setores mais intensivos em mão de obra, cujo crescimento esbarrava
em limites físicos, para a República Popular da China, ao mesmo tempo em que HK migrava sua
produção para produtos superiores na escala tecnológica. Os bons resultados obtidos nessas áreas
levaram o governo chinês a criar, em 1984, outras 14 ZEEs semelhantes, ao longo do litoral. As
áreas disponíveis para investimentos estrangeiros expandiram-se rapidamente, atingindo todo o
litoral, no final da década de 1980, e alcançando o interior do país na década seguinte.
Quarto, a existência de um grande contingente de mão de obra rural com produtividade muito
baixa possibilitou seu deslocamento para as cidades, mantendo baixos os salários, mesmo com
crescimento elevado da demanda por trabalho. Entre 1978 e 2006, o número de trabalhadores nas
áreas urbanas saltou de 95 milhões para 283 milhões. Ao mesmo tempo, os salários reais médios
experimentaram um crescimento anual médio de 11%, muito próximo ao do PIB real.
Considerando que, certamente, houve nesse período um forte aumento da produtividade, o custo
unitário de trabalho se reduziu.
Em quinto lugar, a ausência de proteção à propriedade intelectual. As EMNs são obrigadas a
conviver com um sistema que não garante plenamente a proteção da propriedade intelectual. Para
ingressar na China, até recentemente, as EMNs necessitavam de um sócio local que costumam se
apropriar ilegalmente do conhecimento transferido do exterior para produzir por conta própria,
em outra empresa (doméstica), produtos análogos por preços inferiores.
Sexto, o gigantesco tamanho da população da China favoreceu a existência de economias de
escala na maior parte das indústrias, com fortes impactos sobre o custo de produção. Alguns
exemplos são ilustrativos do tamanho do mercado e da escala de produção. A China é atualmente
o maior produtor mundial de televisores, com uma produção anual de aproximadamente 83
milhões de unidades. A produção anual de aço bruto é de cerca de 420 milhões de toneladas,
enquanto a do Brasil é de 31 milhões. A China produz atualmente cerca de 1,3 milhão de
caminhões por ano, dez vezes a produção brasileira. Enquanto o Brasil produz cerca de 40
milhões de toneladas de cimento por ano, a produção anual da China atinge aproximadamente
1,2 bilhão de toneladas.
Sétimo, o crescimento dos Investimentos Diretos Externos (IDEs). Entre 1981 e 2007, o
ingresso de IDE pulou de US$ 265 milhões para US$ 138 bilhões. Inicialmente, as empresas
multinacionais dirigiram-se quase que exclusivamente às ZEEs - onde receberam diversos
incentivos fiscais, terrenos e edificações, além de poderem contar com o benefício de
infraestrutura de energia e transporte e da localização ao lado de fornecedores e de outras
indústrias semelhantes, bem como de centros de pesquisa, incubadoras de empresas e
laboratórios de ponta. Essa localização privilegiada facilitou o surgimento de transbordamentos
tecnológicos (spillovers) e teve papel relevante no desenvolvimento tecnológico chinês e na
alteração da pauta de exportações ao longo dos últimos 20 anos.
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Em oitavo lugar, políticas de incentivo à inovação e à transferência e geração de ciência e
tecnologia estiveram intimamente ligadas aos incentivos a investidores estrangeiros. Durante
vários anos, a permissão ou o incentivo a empresas estrangeiras esteve condicionado a
compromissos no sentido de realização de transferência de tecnologia ou de abertura de centros
de P&D no país. Após o ingresso na OMC, esses compromissos deixaram de ser legais. O
agrupamento das indústrias, com spillovers, especialmente das mais intensivas em
conhecimento, teve papel relevante no desenvolvimento tecnológico chinês e na alteração da
pauta de exportações.

b) Desempenho Macroeconômico
Como dito acima, a economia chinesa cresceu a uma taxa real de 10% a.a. nas três últimas
décadas. Entretanto, até 1994, esse comportamento foi marcado por vários ciclos: tanto a taxa de
variação real do PIB quanto a de inflação sofreram fortes oscilações, como se observa no Gráfico
1. O crescimento do PIB caiu de cerca de 12% em 1978 para 5% em 1981, para atingir 15% em
1984, retrocedendo para cerca de 4% entre 1989 e 1990. A partir de 1991, as taxas aproximam-se
cada vez mais da média de 10%.

O Gráfico 2 apresenta a contribuição ao crescimento econômico do consumo final, dos
investimentos e das exportações líquidas de bens e serviços. Apesar da importância das
exportações para a dinâmica da economia chinesa, verifica-se que, ex-post, a contribuição das
exportações líquidas é bastante pequena na maior parte do tempo, sendo mesmo negativa em
alguns anos, devido ao grande peso das importações. Assim, a quase totalidade do crescimento é
explicada pelo consumo e pelos investimentos - embora seja claro que estes últimos foram em
boa medida estimulados pela perspectiva de atendimento da demanda externa. Note-se que, nos
últimos cinco anos da série, a contribuição dos investimentos suplanta ou iguala a do consumo
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final, podendo estar havendo um excesso de acumulação de capital. Ademais, na presença de
taxas de juros muito baixas, o investimento pode apresentar taxas de retorno muito baixas.

c) Inflação
A inflação oscilou fortemente entre 1978 e 1995, com picos em 1981, 1985, 1988 e 1994,
quando chegou a 24% a.a. Desde então, retrocedeu rapidamente, permanecendo abaixo de 5%
até 2006, para aumentar novamente em 2007 e 2008. O desvio padrão, que atingiu 7,4% no
primeiro período, caiu para 2,9% no segundo período.
Normalmente, os ciclos inflacionários dos últimos 30 anos na China são associados a dois
fatores básicos. De um lado, o intenso processo de liberalização de preços, de outro, períodos de
afrouxamento da política monetária, que permitiram expansão dos investimentos das empresas
estatais.
Com relação ao primeiro fator, o processo de liberalização de preços foi bastante intenso entre
1978 e 1992. Em 1978, 97,5% dos preços de bens vendidos no varejo eram administrados ou
"guiados". Esse percentual cai para 55% em 1988 e 7% em 1992, caindo lentamente a partir daí.
Na verdade, pelo menos até o início da década de 1980, os preços na China eram divididos em
quatro categorias5: preços planejados, preços flutuantes, preços negociados e preços de mercado.
Os primeiros cobriam a maioria dos preços controlados, sobretudo bens industriais. A segunda
categoria foi aplicada durante alguns anos especialmente em bens de consumo, enquanto a
terceira categoria permitia alguma flexibilização de preços agrícolas.
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A forte ênfase em controle de preços na China entre 1950 e 1980 deveu-se à hiperinflação que
assolou a economia chinesa ao longo da década de 1940, antes da Revolução Comunista em
1949. Essa política de controle permitiu, de alguma forma, uma grande estabilidade nos preços
entre 1950 e 1978, até ter início o processo de liberalização, à exceção do período entre 1960 e
1962. Mas a hiperinflação ocorrida nos anos 1940 também tornou a cúpula do Partido Comunista
Chinês altamente suscetível a episódios de elevação dos preços, levando o governo a adotar
políticas bastante austeras toda vez que surgem pressões inflacionárias.
O exemplo mais dramático ocorreu quando os preços se elevaram fortemente em 1988 e 1989.
O principal arquiteto das reformas entre 1978 e 1989 havia sido Zhao Ziyang, à época
Secretário-Geral do PCC. O clima político mais aberto então vigente permitiu que protestos
estudantis, em maio e junho de 1989, em parte motivados pelos aumentos dos preços,
assumissem uma dimensão jamais vista, sacudindo a Praça da Paz Celestial, com o resultado
conhecido de centenas (ou milhares, dependendo dos relatos) de jovens mortos pelas forças de
segurança. Este fato resultou na demissão de Zhao Ziyang e sua substituição por Jiang Zemin e
no fortalecimento do grupo liderado pelos principais opositores a Deng Xiaoping, adeptos de
maior austeridade fiscal e monetária.
De toda forma, a redução gradual do sistema de controle de preços causou fortes alterações nos
preços relativos, contribuindo para a elevação da inflação nos anos acima mencionados. Porém,
tais choques somente tiveram impactos mais duradouros sobre a inflação por terem sido
sancionados, ainda que temporariamente, pelas políticas macroeconômicas.
O Gráfico 3 indica a evolução da relação entre crédito doméstico e moeda, no conceito M1, e o
PIB da China, além de mostrar também os episódios de maior aceleração da inflação. Apesar de
a inflação não ter ameaçado escapar do controle em 2003 e 2004, ela sofreu uma considerável
elevação, passando de -0,8% em 2002 para 3,9% em 2004. Em todos esses momentos, é possível
notar que uma aceleração do crédito ou da expansão de moeda precede a aceleração da inflação e
é contida em seguida. O fato de os dados serem anuais prejudica parcialmente a análise mas,
ainda assim, é possível perceber a relação. De toda forma, percebe-se a preocupação do governo
com a aceleração dos preços, não hesitando em adotar medidas restritivas de política monetária
sempre que a inflação se acelerou.
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Pode-se também analisar a relação entre inflação e PIB potencial. Uma estimativa simples,
porém bastante utilizada para medir o PIB potencial, é por meio do filtro Hodrick-Prescott (HP)
para os dados de crescimento real do produto efetivo. No Gráfico 4 são exibidas as taxas de
variação real do PIB efetivo e as taxas para o PIB potencial utilizando-se o filtro HP. Verifica-se
também aqui que períodos em que o crescimento do PIB efetivo foi maior do que o do PIB
potencial precederam elevações da inflação. Essa relação entre aumento da demanda agregada e
da inflação na China foi também observada por diversos autores.
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É razoável considerar, assim, que o período de relativa estabilidade de preços na China entre
1997 e 2006 está fortemente associado ao fato de o PIB efetivo ter crescido a um ritmo muito
próximo do PIB potencial, indicando hábil manejo da política de curto prazo. Por outro lado, não
há como deixar de se impressionar por um produto potencial crescendo, em média, por quase 30
anos, à taxa de 10% ao ano.

d) Comércio Exterior
Uma das principais características do desenvolvimento econômico da China nos últimos 30
anos foi o expressivo aumento do comércio exterior. Entre 1975 e 2008, as suas exportações
saltaram de US$ 7,7 bilhões para US$ 1.428 bilhões, ao mesmo tempo em que as importações
pularam de US$ 7,9 bilhões para US$ 1.133 bilhões. Esse extraordinário crescimento foi
viabilizado por diversos fatores, sendo os mais importantes a política cambial, especialmente a
forte desvalorização real do renminbi ocorrida entre 1990 e 1994, e os ganhos de
competitividade da indústria chinesa possibilitada, por sua vez, pela liberalização das
importações. No entanto, o comércio exterior somente começa a se tornar peça-chave para o
crescimento da economia chinesa no final da década de 1980, quando tanto exportações quanto
importações ultrapassam 15% do PIB.
O Gráfico 5 apresenta as exportações chinesas entre 1983 e 2007 decompostas entre produtos
agrícolas, combustíveis e produtos minerais e produtos manufaturados. Percebe-se claramente
que praticamente todo o crescimento foi devido à expansão dos manufaturados, em especial
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material de escritório e de telecomunicações. Esses produtos, que até 1989 representavam menos
de 5% das exportações totais, alcançaram, em 2007, 29% do total.

No entanto, a China ainda é vista por muitos observadores como um país responsável pela
montagem de peças e componentes fabricados em outros países e sua transformação em bens de
consumo como DVDs, televisores de plasma, computadores e celulares, utilizando sua mão de
obra barata e medianamente qualificada. Nesse quadro, as suas importações serviriam,
basicamente, como insumos para as etapas finais de produção voltada para a exportação.
Portanto, as alterações na taxa de câmbio entre o renminbi e as demais moedas pouco afetaria
seu saldo comercial.
Essa descrição é, até certo ponto, correta com relação à situação prevalecente até alguns anos
atrás. Entretanto, muitas mudanças vêm ocorrendo na estrutura produtiva chinesa nos últimos
anos, com profundas consequências sobre esse cenário. É preciso lembrar que a China, ao longo
das três últimas décadas, vem buscando aumentar sua capacitação tecnológica das formas mais
variadas. Ao mesmo tempo, o aumento da produtividade total dos fatores, principalmente a partir
da década de 1990, mesmo que em ritmo declinante, vem sendo um dos principais responsáveis
pelo extraordinário crescimento econômico da China.
Tudo isso contribuiu para uma alteração na estrutura produtiva, que vem possibilitando o
avanço da indústria chinesa ao longo da cadeia de valor, aumentando cada vez mais o valor
agregado e o conteúdo tecnológico de suas exportações.
Dessa forma, não apenas o superávit comercial total vem aumentando ano a ano, mas o
superávit em produtos de alta tecnologia também vem crescendo nos anos recentes, sobretudo
em material de escritório e informática e equipamentos de rádio, TV e comunicação.
As importações da China, por sua vez, passaram a apresentar um comportamento explosivo a
partir de 1999, também devido à forte elevação dos produtos manufaturados, como se observa
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no Gráfico 6. Destacam-se, em primeiro lugar, equipamentos de rádio, TV e comunicação,
seguidos por material de escritório e informática, produtos químicos, exclusive farmacêuticos,
máquinas e equipamentos mecânicos e produtos siderúrgicos e metálicos. Isso é mais uma
indicação de que cresceram não apenas as importações de partes e peças de equipamentos
eletrônicos como também os bens de capital e as matérias-primas para produzi-los, aumentando
o valor agregado na China.

Porém, é também possível observar no mesmo gráfico o enorme crescimento das importações
de combustíveis e minerais desde 2003. Esse aumento se divide em partes iguais entre
combustíveis, de um lado, e produtos minerais, de outro. Uma das razões para esse aumento foi o
crescente déficit de fontes de energia da China, sobretudo petróleo. Entre 1991 e 2006, enquanto
a produção de energia, em todas as fontes, cresceu a 4,8% ao ano, o consumo cresceu a 5,9%. As
importações de petróleo, que representavam apenas 6,6% do consumo em 1990, saltaram para
43,1% em 2000 e 55,8% em 2006. Com isso, a demanda de petróleo da China, que representava
5,6% da demanda global em 1999, pulou para 8,8% em 2007, constituindo parcela expressiva do
aumento da demanda global de produto no período recente. Apesar de a China ser o maior
produtor mundial de minério de ferro, a demanda vem crescendo a um ritmo superior ao da
oferta nos últimos anos, causando um forte aumento das suas importações.
Como mencionado na seção anterior, a política comercial da China foi bastante alterada nos
últimos 30 anos. Até 1978, tanto as importações como as exportações de bens eram totalmente
controladas pelo governo central. Portanto, nem preços nem a taxa de câmbio exerciam qualquer
papel na determinação dos fluxos. Mesmo nos primeiros anos após o início das reformas em
1978, persistia um sistema altamente complexo de regulações do comércio exterior. A partir do
início da década de 1980, várias reformas foram introduzidas, reduzindo a força dos mecanismos
de planejamento e de regulação quantitativa e, ao mesmo tempo, elevando fortemente as tarifas
de importação, que passaram a substituir os antigos controles.
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Em 1985, foi feita uma nova reforma do sistema de tarifas, que reduziu a tarifa média de 55,6%
para 43,3%. A partir de 1992, teve início novo processo de redução de tarifas, que levou a tarifa
média a cair para 15,3% em 2001, às vésperas do ingresso na Organização Mundial de
Comércio, em dezembro desse ano. Já em 2005, a tarifa média havia caído ainda mais, para
9,7%. Ao mesmo tempo, as barreiras não tarifárias foram paulatinamente reduzidas,
simplificando-se o regime de licenciamento e eliminando-se a maioria das proibições e restrições
à importação. Nos anos recentes foram também realizados alguns acordos comerciais com países
asiáticos, concedendo tarifas preferenciais, especialmente a Hong Kong.
Portanto, o crescimento das importações foi, em grande parte, incentivado pelas reformas da
política comercial e explica por que esse aumento foi tão forte mesmo na presença de uma taxa
de câmbio subvalorizada.

e) Balanço de Pagamentos
O enorme crescimento das exportações a partir de 2001 resultou num contínuo crescimento dos
saldos externos da China. Como se verifica no Gráfico 7, o saldo em conta corrente, que se
situava pouco acima de US$ 1 bilhão entre 1982 e 1996, passou para cerca de US$ 27 bilhões
entre 1997 e 2002, aumentando exponencialmente a partir daí para alcançar US$ 372 bilhões em
2007. O resultado global do balanço de pagamentos, por sua vez, alcançou resultados
semelhantes nos mesmos períodos, para registrar US$ 462 bilhões em 2007 (US$ 600 bilhões em
2008, de acordo com dados preliminares). Dessa forma, as suas reservas internacionais, que eram
inferiores a US$ 150 bilhões até 1998, saltaram para US$ 2 trilhões no final de 2008.

Como foi possível à China acumular reservas internacionais em valores tão elevados, mantendo
a taxa de câmbio fixa sem, ao mesmo tempo, gerar pressões inflacionárias? A contrapartida da
elevação das reservas é o aumento da dívida pública. Quanto maior a dívida, maiores os encargos
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financeiros e maior o déficit fiscal. Entretanto, à diferença da maior parte dos demais países,
tanto o déficit fiscal da China quanto o valor inicial da dívida pública eram relativamente
pequenos. A dívida bruta do governo central passou de aproximadamente 6,5% do PIB em
1990 para 15,7% em 2008.
Como também é possível observar pelo Gráfico 7, os fluxos externos de capital eram bastante
reduzidos até 1992. A partir de 1993, passam a crescer rapidamente, basicamente em virtude da
expansão dos ingressos de investimentos diretos externos (IDE). Em 1972, após a visita do
presidente Nixon à China, os IDEs foram formalmente liberados na China, porém sua magnitude
continuou inexpressiva por vários anos. Após 1979 foi promulgada uma Lei de Joint
Ventures que começou a, de fato, permitir o ingresso de empresas multinacionais (EMN). Mas o
principal passo foi à criação das Zonas Econômicas Especiais em 1980, que forneciam incentivos
à instalação de EMN, seguidas por outras 14 em 1984. Porém, o ingresso de IDE só começou a
crescer, de fato, a partir de 1992, tendo recebido maiores incentivos desde o ingresso da China na
OMC, tendo a China se tornado o principal recipiente mundial de investimentos externos.
Até 1995, cerca de 60% dos IDE eram originários de Hong Kong, com participação ainda
discreta do Japão, Taiwan, Estados Unidos e União Europeia. Na presente década, a participação
de Hong Kong caiu para cerca de 30%, ao passo que a estrutura de origem se diversificou
substancialmente. A participação dos demais países da Ásia alcança atualmente cerca de 28%.
O extraordinário aumento dos superávits em balanço de pagamentos da China a partir de 2002
vem sendo apontado por diversos analistas como um das causas principais do desequilíbrio
global. Ao longo da presente década, os déficits em conta corrente dos Estados Unidos cresceram
velozmente, porém, até 2004, puderam ser compensados em grande escala pelos superávits
correntes dos demais países avançados (aí incluídos os chamados Tigres Asiáticos). No entanto,
desde então, passaram a representar, em grande medida, a contrapartida dos superávits chineses.
É importante perceber que foram os superávits chineses que permitiram o crescimento dos
déficits norte-americanos. Isso porque o excesso de poupança na Ásia resultou numa redução das
taxas de juros globais, que contribuíram para a expansão do consumo (e do investimento) nos
Estados Unidos que, por sua vez, acarretou o aumento do déficit em conta corrente. Dito de outra
forma, o excesso de poupança (sobre os investimentos) da China financiou o excesso de
consumo nos Estados Unidos. Essa questão é analisada mais detidamente no item a seguir.

f) Poupança e Investimento
O Gráfico 8 evidencia a participação da poupança e do investimento sobre o PIB, sendo
possível distinguir claramente três períodos. O primeiro vai de 1978 a 1992, com ambos os
valores oscilando entre valores pouco superiores a 35% do PIB. No segundo, de 1993 a 2000, os
valores se elevam pouco acima de 40% para diminuir nos anos seguintes, mas mantendo o
equilíbrio. A partir de 2001, ambas as taxas aumentam aceleradamente, porém se distanciando
cada vez mais, com a poupança atingindo impressionantes 54% em 2007, ao passo que os
investimentos estacionam em torno de 43%, ainda assim uma cifra muito elevada.
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Deve-se, então, indagar quais as razões pelas quais a taxa de poupança na China é tão elevada.
Tanto o setor público quanto as famílias e as empresas apresentam poupanças líquidas positivas.
A poupança das famílias vem se mantendo, de acordo com estimativas, em torno de 17% do PIB,
ao mesmo tempo em que a poupança das empresas deve ter passado de cerca de 15% do PIB no
início da presente década para próximo a 27% em 2007.
As famílias poupam muito porque necessitam cobrir a maior parte dos gastos com saúde,
educação e previdência, uma vez que o governo cobra por esses serviços, ainda que parcela
expressiva da população receba alguns subsídios para saúde e educação. As empresas, boa parte
delas de propriedade do Estado, auferem lucros muito elevados, em razão do forte crescimento
da atividade e de custos relativamente baixos. Não apenas os salários são baixos, mas diversos
serviços públicos como energia, transporte e saneamento são subsidiados pelo Estado,
principalmente nas ZEEs. Além disso, os empréstimos são concedidos a taxas de juros bastante
reduzidas, mesmo a empresas com riscos elevados. A forte participação da indústria também é
um elemento importante nessa equação. As empresas industriais apresentam uma participação de
investimentos maior do que a dos demais setores da economia e necessitam de maiores lucros
retidos. Finalmente, o Estado obtém taxas de poupança mais elevadas do que a média dos demais
países, pois seus gastos em saúde, educação e previdência são bem menores do que os da maior
parte dos demais. Alguns estudos mostram também que a evolução demográfica na China
apresenta um efeito positivo sobre a poupança, na medida em que a parcela de população em
idade adulta (maiores poupadores) é relativamente alta.
Pode-se especular sobre as razões para o crescente distanciamento entre poupança e
investimento. A poupança, desde 2002, cresceu principalmente devido à elevação da poupança
das empresas. Isso, por sua vez, deve-se à combinação de três fatores: em primeiro lugar, o
grande aumento da lucratividade das empresas nos anos recentes. Segundo, à política de
distribuição de dividendos: enquanto os acionistas privados recebem poucos dividendos, o
Estado, acionista majoritário, praticamente não os recebe. Em terceiro lugar, boa parte do
crescimento econômico da China foi devido à acumulação de capital, estimulando as empresas a
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reterem parcela substancial dos lucros. Mas não se pode deixar de lado que a poupança do
governo também vem crescendo como proporção do PIB.
Os investimentos, por sua vez, sendo realizados principalmente pelas empresas, não podem
crescer na mesma proporção, pois são limitados pela rentabilidade esperada dos novos projetos.
Assim, é extremamente difícil a China continuar crescendo com base em tão forte dependência
dos investimentos. O aumento da capacidade produtiva tem que ser absorvido pela expansão das
exportações ou do consumo, caso contrário a ociosidade irá aumentando cada vez mais,
reduzindo acentuadamente a rentabilidade de novos investimentos, o que poderia provocar uma
redução abrupta do processo de crescimento. Não se pode perder de vista o fato de que, apesar da
grande participação de empresas estatais na economia, a China funciona com base nas leis do
mercado.
As taxas de poupança e de investimento na China são muito mais altas do que a da grande parte
dos países. O Gráfico 9 mostra os dados de poupança doméstica e formação bruta de capital fixo
(FBCF) como proporção do PIB para uma amostra de 152 economias, entre as maiores, para
2005, segundo dados do Banco Mundial. A maior parte dos países apresenta taxas de poupança
doméstica entre -5% e 45%, com a FBCF variando entre 10% e 30%. Enquanto isso, a China
apresentou poupança doméstica de 49% e investimento de 42%.

3.1-

China atual: Por que a desaceleração da China importa para mundo?

Depois de um período de forte crescimento, a economia da China está agora
desacelerando. Até 2010, o PIB (Produto Interno Bruto, a soma de bens e serviços produzidos
por um país) cresceu em média 10% ao ano durante três décadas. Mas desde então a atividade
econômica perdeu força. No ano passado, a economia chinesa cresceu 7,4%. Segundo a previsão
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mais recente do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB do país deve registrar alta de 6,8%
neste ano e 6,3% em 2016. Mas por que isso é importante? Para tentar entender a dimensão dessa
questão é preciso fazer alguns questionamentos:

a) Por que a economia da China está desacelerando?
O governo queria uma retração, e, de certa forma, a incentivou porque há forças de longo prazo
que, inevitavelmente, produziram tal resultado.
O melhor dos mundos é que o gigante asiático obtenha uma desaceleração moderada ─
chamada de "aterrisagem suave" ─ do que uma abrupta. Além disso, o rápido crescimento
econômico do país era baseado em alguns fatores que não durariam para sempre. Níveis de
investimento muito altos têm papel fundamental nessa história. No ano passado, eles respondiam
por 48% do PIB, segundo estimativas do FMI. Para efeitos de comparação, no mesmo período,
no Brasil, essa proporção era de 19,7%, abaixo do que os especialistas recomendam para um
crescimento sustentável da economia (em torno de 25%).
Há poucas economias no mundo onde essa taxa se mantém tão alta. Na maioria dos países, como
o Brasil, o número varia entre 15% e 30%. O investimento é certamente essencial para ampliar a
capacidade da economia no futuro. Na prática, altas taxas de investimento são um fator
importante por trás das histórias de sucesso de muitos países asiáticos. Mas é quase impossível
mantê-las a um nível tão alto por tanto tempo. Há sempre um risco com os investimentos em
larga escala: alguns projetos podem ser antieconômicos. Forte investimento em construção, por
exemplo, pode criar instabilidade nos preços dos imóveis, e, atualmente, há preocupações
persistentes sobre se haverá uma crise imobiliária na China. Sendo assim, o objetivo do governo
é fazer com que o consumo das famílias chinesas desempenhe um papel mais preponderante na
economia, o que conta com o apoio do FMI. Um relatório da instituição concluiu em 2012 que o
nível de investimento chinês estava muito alto. Há também o limite de oferta de novos
trabalhadores que saem do campo em direção às cidades. O FMI alertou que a China poderia
enfrentar uma escassez de trabalhadores, parcialmente por causa da política de filho único
vigente no país.
b) O que aconteceu com as exportações da China?
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Exportações de produtos muito baratos foram fundamentais para explicar o crescimento
formidável da China. Da virada do século até 2011, em apenas dois anos as vendas externas do
país não cresceram mais do que 10% anualmente. Desse período, em seis anos, as exportações
chegaram a registrar alta superior a 20%. As exceções foram 2008 e 2009, quando os principais
destinos das vendas chinesas no Ocidente foram atingidos em cheio pela crise financeira. Desde
2011, no entanto, as exportações chinesas vêm sendo mais modestas, caindo para 6,4% no ano
passado. O bom desempenho das vendas do país para o exterior, no entanto, é alvo de críticas,
especialmente dos Estados Unidos.
Estudos afirmam que emprego e salários foram afetados na indústria americana exposta à
competição com produtos feitos na China.
O saldo comercial ─ a diferença entre exportações e importações ─ também é visto por alguns
especialistas como um sinal do desafio que o país representa para a indústria manufatureira em
nações desenvolvidas.
Mas observando um único dado ─ o superávit em conta corrente ─ essa situação se moderou.
Essa é uma medida das transações da China com o resto do mundo, e não com um país
específico.
Como proporção do PIB chinês, esse superávit atingiu 10% em 2007. No ano passado, contudo,
foi de 2%. Em termos financeiros, o saldo ainda é alto, em torno de US$ 200 bilhões (R$ 600
bilhões).
c) Qual será o impacto da China para o resto do mundo?
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A China não só exporta, mas importa muito. Essa é uma das razões por que uma atividade
econômica mais enfraquecida importa para o resto do mundo. O gigante asiático é, atualmente, o
segundo maior importador de produtos e serviços comerciais, atrás dos Estados Unidos. É
também o principal destino das exportações da Tailândia e ocupa o segundo lugar para países
como Indonésia, África do Sul, Brasil e Japão – nos dois últimos, não está longe da primeira
posição. A China é, ainda, o terceiro maior mercado para a União Europeia (formada por 28
países) e o quarto principal destino das vendas do Reino Unido e dos Estados Unidos.
O país é um ávido consumidor de petróleo e de outras commodities, e a desaceleração do país
está por trás da queda do preço internacional desses produtos nos últimos meses. Assim, apesar
de o crescimento mais moderado da China ser benéfico a longo prazo, o menor apetite do gigante
asiático tem um impacto negativo para muitos países, especialmente os chamados "exportadores
de commodities", como o Brasil, por exemplo.
Há também a possibilidade de que a instabilidade financeira da China se espalhe pelo mundo.
Desde a crise financeira, a dívida do país tem crescido rapidamente.
Um relatório recente do FMI mostrou preocupação sobre o mercado imobiliário e como isso
poderia afetar empresas que fizeram empréstimos vultosos a esse setor.
"Na China, exposições aos imóveis (excluindo hipotecas) estão a quase 20% do PIB, e uma
instabilidade financeira entre empresas do setor pode causar efeitos nocivos diretos fora de suas
fronteiras", informou o estudo.
d) Qual é o tamanho da economia chinesa?
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Dependendo de como se analisam os números, a China é hoje a maior ou segunda maior
economia do planeta. A variação se deve ao fato de que, para comparar o tamanho de economias,
é preciso converter os números em uma mesma moeda. Normalmente, a divisa usada é o dólar
americano, e há duas maneiras que os economistas fazem isso.
Uma é converter valores usando a taxa de câmbio; a outra consiste em um método chamado
paridade do poder de compra (PPP, na sigla em inglês), que tende a ser mais preciso, pois corrige
as distorções de preço.
No ano passado, a China ultrapassou os Estados Unidos em paridade do poder de compra.
Se a primeira medida for usada, contudo, o gigante asiático ainda permanece em segundo lugar.
Por essa ótica, a economia chinesa vale cerca de US$ 10 trilhões (R$ 30 trilhões). Para efeitos de
comparação, os valores são de US$ 17,4 trilhões para os EUA, US$ 4,6 trilhões para o Japão,
US$ 4 trilhões para a Alemanha e US$ 3 trilhões para o Reino Unido. Na lista, o Brasil aparece
com US$ 2,3 trilhões. Em termos per capita ─ o que dá uma indicação mais clara do que
aconteceu com os padrões de vida ─ a China avançou 1.300% de 1980 a 2010. É preciso
salientar, no entanto, que nesses termos, a China ainda permanece muito distante dos países
ricos. O PIB do país pode ser muito alto, mas sua população é imensa. Em PPP, o PIB da China
por pessoa equivale a um quarto do dos Estados Unidos e a um terço do Reino Unido. Também é
menor do que o do Brasil. Essa lacuna, no entanto, está se estreitando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (RESUMO)

Com a morte do ex-líder comunista Mao Tsé-Tung e com a ocupação da presidência da
República Popular da China por Deng Xiaoping, no final da década de 1980, houve o início
da realização de várias reformas econômicas no país, entre elas, a abertura do mercado
chinês ao mercado externo. Entre as consequências dessas reformas, é possível destacar o
rápido crescimento econômico do país, a redução da desigualdade social da população
chinesa

e

o

aumento

de

investimentos

chineses

em

diversos

países.
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RESUMO

Neste trabalho iremos abordar o mercado brasileiro de produtos para celíacos, iremos
falar um pouco da doença e das privações alimentares que os portadores dessa doença
possuem. Surgindo assim uma nova oportunidade de mercado, que é a indústria
alimentícia para celíacos, que consiste em alimentos sem glúten em sua composição.
A doença era pouco conhecida e de difícil diagnostico, mas nos últimos anos as
pessoas estão descobrindo ser intolerante a lactose e os médicos então mais atentos a
essa doença. Mas este mercado não abrange apenas pessoas celíacas, também esta
sendo atraente a pessoas ligadas a saúde e em busca de uma vida mais saudável.
Devido a essa demanda, o mercado de alimentos sem glúten vem crescido de uma
maneira impressionante a cada ano e se tornando um bom modelo de negócio para
quem quer empreender.
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ABSTRACT

In this paper we will address the Brazilian market for products for celiac, we will talk
a bit about disease and food shortages that patients with this disease have. Thus
resulting in a new market opportunity, which is the food industry for coeliacs,
consisting of foods without gluten in their composition.
The disease was little known and difficult to diagnose, but in recent years people are
finding to be lactose intolerant and doctors then more aware of this disease. But this
market not only includes celiac persons, also being attractive to persons working with
health and looking for a healthier life. Because of this demand, the market for glutenfree food is grown in an impressive way every year and becoming a good business
model for anyone who wants to undertake.
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1 INTRODUÇÃO
Presente há milhares de anos na alimentação dos povos e muito comuns na
dieta ocidental, os cereais constituem um dos cinco grupos de alimentos que nos
fornecem nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do organismo.
Oriundo de plantas podem ser consumidos em grãos, flocos, adicionados a outros
alimentos e moídos como matéria- prima para preparação de produtos na indústria,
como bolos, pães, massas, doces e bebidas. Destacam- se no grupo dos cereais, a
aveia, a cevada, o trigo e o centeio, que possuem uma proteína insolúvel em água, o
glúten.
O glúten é constituído por cerca de 75 % proteína, 15 % de carboidratos, 6%
de lipídeos e 0,8 % de minerais. Para a indústria o glúten é importante, pois confere
coesividade e elasticidade na massa (SGARBIERI, 1996). Quando hidratado e
misturado adquire grande adesividade permitindo que a massa possa ser estendida
(ORNELLAS, 1995). Isoladamente pode ter outros papéis na preparação de
alimentos. Pode ser utilizado como espessante e na fabricação de bebidas, como
cervejas e drinques maltados e destilados como uísque (KOTZE, 2004).
Por isso, junto com outros ingredientes o glúten é muito utilizado para
fabricação de pães e massas em geral. O desenvolvimento de pão sem farinha de trigo
é um desafio tendo em vista que o glúten, em especial do trigo, é o responsável pelas
características de forma e sabor (ATZINGEN & PINTO E SILVA, 2001).
Determinado grupo de pessoas tem sensibilidade ao glúten que pode
ocasionar intolerância, alergia e inflamações de forma permanente. Essa
manifestação pode ser definida como um estado de resposta imunológica, tanto
celular como humoral. A interação entre sistema imunológico e o glúten pode se
expressar em diferentes níveis nos indivíduos.
O tratamento é a exclusão permanente dos seguintes cereais e seus
derivados: trigo, centeio, cevado e aveia. A quantidade de glúten responsável por
estimular inflamação, é pequena como 100 mg. Um sanduíche tem
aproximadamente 3 g (BREYER & MAGUILNIK, 2008).
Nesse sentido, a busca por produtos isentos de glúten vem crescendo, e
pesquisas revelam que há diferença nos valores e que nem todos os
estabelecimentos dispõem de grande variedade de produtos (GOMES, 2007; PAIM &
SCHUCK, 2010). Isto se torna relevante uma vez que, a indústria alimentícia e o
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comércio são agentes importantes na melhoria da qualidade de vida destes portadores,
proporcionando maior variedade de alimentos que poderão ser consumidos e preços
mais acessíveis para os consumidores.
Para intercâmbio de informações, especialmente para a troca de receitas de
alimentos sem glúten e para esclarecimento das dúvidas a respeito da doença, em
1985, criou-se o "Clube dos Celíacos" na cidade de São Paulo, na Disciplina de
Gastroenterologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista
de Medicina (UNIFESP-EPM), organizando reuniões com grupos de mães de
pacientes com DC. Em fevereiro de 1994, estimulados pelo sucesso inicial e contando
com a consultoria técnico-científica da Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica da
UNIFESP-EPM, os pais dos portadores da DC fundaram a ACELBRA(Associação
dos Celíacos do Brasil - Seção São Paulo). Esta associação tem como principais
objetivos orientar os pacientes quanto à doença e à utilização de dieta sem glúten e
divulgar a doença alertando os profissionais da área da saúde e a população em geral
(SDEPANIAN, MORAIS & FAGUNDES – NETO, 1999).
No dia 16 de maio de 2003, em Brasília, o Congresso Nacional decretou e
sancionou a Lei de nº 10.674, a qual obriga que os produtos alimentícios
comercializados devem informar em seu rótulo e bula, as descrições “contém
glúten” ou “não contém glúten”, como medida preventiva e de controle da DC. A
descrição deve ser de fácil leitura e nítida e as indústrias alimentícias ligadas ao setor
tiveram prazo de um ano, a contar da publicação da lei, para tornar as medidas
necessárias ao seu cumprimento.
Embora esta informação presente nos rótulos auxilie os portadores na
identificação dos produtos que podem consumir ainda se faz necessária uma maior
divulgação e esclarecimento sobre a doença a partir da mídia e do meio científico aos
portadores, a fim de que estes saibam como lidar melhor com a DC e que os demais
indivíduos consigam compreender o que ocorre e como é possível colaborar com
estas pessoas.

Capítulo I - A doença Celíaca
Neste capítulo abordarei a doença celíaca, o que ela é, como é feito o seu diagnóstico,
o que é o glúten, a dieta para celíacos e por fim o glúten e a doença celíaca. Para
poder esclarecer e tirar as dúvidas de quem não conhece sobre os celíacos.
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1.1 - O que é doença Celíaca?
É uma doença autoimune, que afeta o intestino delgado interferindo diretamente na
absorção de nutrientes essenciais ao organismo como carboidratos, gorduras,
proteínas, vitaminas, sais minerais e água. Caracteriza-se pela intolerância
permanente ao glúten em pessoas geneticamente predispostas. O único tratamento é a
dieta isenta de glúten por toda a vida.
Geralmente aparece na infância, nas crianças com idade entre 1 e 3 anos, mas pode
surgir em qualquer idade, inclusive nas pessoas adultos e idosos.

1.2 - Como é feito o diagnóstico?
Exames

laboratoriais,

como

anticorpos

antigliadina,

antiendomísio

e

antitransglutaminase positivos sugerem DC, embora altamente precisos e confiáveis,
são insuficientes para um diagnóstico. O diagnóstico deverá ser confirmado por
biópsia do intestino delgado com no mínimo a coleta de tres fragmentos.
A dieta sem glúten é o único tratamento possível para a DC. O paciente celíaco que
continuar ingerindo alimentos com glúten apresenta maior risco de desenvolver outras
doenças, como doenças de tireóide, figado, rins, pele e até câncer. A dieta deve ser
seguida para o resto da vida. (ACELBRA, 2004).

1.3 - O que é glúten?
É a principal proteína presente no Trigo, Aveia, Centeio, Cevada, e no Malte (subproduto da cevada). A ingestão de alimentos com este tipo de proteína pelos celíacos
se torna tóxica e provoca lesão no intestino delgado, impedindo a adequada absorção
dos alimentos. Na verdade, o prejudicial e tóxico ao intestino do paciente intolerante
ao glúten são “partes do glúten”, que recebem nomes diferentes para cada cereal.
Vejamos: No Trigo é a Gliadina, na Cevada é a Hordeína, na Aveia é a Avenina e no
Centeio é a Secalina. O Malte, muito questionado, é um produto da fermentação da
cevada, portanto apresenta também uma fração de glúten. Os produtos que contenham
malte, xarope de malte ou extrato de malte não devem ser consumidos pelos Celíacos.
8

O glúten não desaparece quando os alimentos são assados ou cozidos, e por isto a
dieta deve ser seguida à risca. O Glúten agride e danifica as vilosidades do intestino
delgado e prejudica a absorção dos alimentos.

1.4 - Glúten e a Doença Celíaca

Cerca de 1% da população é incapaz de tolerar o glúten, mesmo que em quantidade
minúscula. São as pessoas com doença celíaca que se comerem qualquer coisa
contendo glúten vão ficar com diarreia, cólicas e fezes amareladas que vão boiar, que
é um indicador de que as gorduras não estão sendo digeridas. Isso pode levar a uma
desnutrição, é um quadro perigoso.
Mas mesmo que você não seja portador de doença celíaca, vale prestar atenção, já que
a doença celíaca é o exemplo típico da intolerância ao trigo, um padrão para comparar
todas as outras formas de intolerância ao trigo. Como assim? Diz William Davis que a
doença celíaca se manifesta de muitas formas.
Enquanto 50% dos afetados sentem as cólicas, diarreias e problemas de nutrição,
outra metade terá anemia, enxaqueca, artrite, sintomas neurológicos, infertilidade,
baixa estatura (em crianças), depressão, fadiga e vários outros sintomas. Ele desconfia
que aconteceu uma mudança fundamental na própria doença, talvez ligada a uma
mudança no próprio trigo.
Quando ele mostra números de que a incidência da doença aumentou, alguém já
poderia dizer que podem ser casos de maior número de diagnósticos. Mas na página
noventa e quatro do livro ele deixa bem claro: a incidência da doença está
aumentando e tem um paralelo com o aumento de casos de diabetes do tipo 1, de
doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e a doença de Crohn, e alergias.
As gliadinas do glúten do trigo liberam uma proteína do intestino chamada zonulina,
reguladora da permeabilidade intestinal. Qual é o problema com a zonulina?
A zonulina afrouxa as junções intercelulares. Ou seja, aumenta a permeabilidade do
intestino. E daí as gliadinas e outras proteínas do trigo entram na corrente sanguínea.
São tratados como invasores e os linfócitos da resposta imunológica iniciam um
processo inflamatório. Isso está por trás da doença celíaca, doença da tireoide,
doenças das articulações e asma.
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1.5 - Dieta sem Glúten
O paciente deve ter uma alimentação composta por elementos e nutrientes que o
ajudem a crescer, a retirado do glúten não atrapalha o crescimentos até a fase
adolescente se for substituída por outros alimentos em glúten.

Os alimentos podem ser divididos em ENERGÉTICO, CONSTRUTORES e
REGULADORES,

sendo que uma dieta equilibrava deve conter quantidades

adequadas de todos eles sempre que for possível.

ENERGÉTICOS
São os Carboidratos e os Lipídeos, eles dão energia para as atividades diárias e são
responsáveis por manter a temperatura do corpo constante.

CARBOIDRATOS
São os açúcares encontrados em grande quantidade no milho, arroz, aipim, mandioca,
tapioca, batatas, feijões, lentilha, ervilha, grão de
bico, mel e outros.

CONSTRUTORES
Os elementos construtores são as Proteínas. Elas garantem o perfeito funcionamento
da pele, músculos, coração, visão, ossos e cérebro. As proteínas podem estar em
alimentos de origem:
Animal - são aproveitadas de uma melhor forma pelo nosso corpo e por isto chamadas
de alto valor biológico. Encontradas na carne, no pescado, no fígado de boi e de
frango, na dobradinha

(bucho), nos ovos, no leite e seus derivados (coalhada,

iogurte e queijos).
Vegetal - também são importantes na nossa alimentação e estão presentes no feijão,
na sopa, ervilha, grão de bico, entre outros.
Vitaminas - São em grande número em nosso organismo. Não as produzimos e
nenhum alimento possui todas elas; por isto é que a nossa dieta deve conter os mais
variados alimentos, na medida do possível. Cada vitamina tem uma função certa, mas
de um modo geral, são importantes para manter nossa saúde em dia. Regulam nosso
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sistema nervoso, melhorando nossa imunidade contra as infecções.( ACELBRA,
2004).

Capítulo II - ALIMENTAÇÃO SEM GLÚTEN COMO OPÇÃO DE NEGÓCIO

2.1 – O Crescimento do Mercado
Ano a ano cresce a demanda por alimentos sem glúten. O Conselho Nacional de
Saúde (CNS) estima que dois milhões de pessoas no Brasil sejam afetadas pela
doença celíaca. A intolerância ao glúten, cuja ingestão prejudica a saúde é
permanente, acometendo indivíduos com predisposição genética. Portanto, pode
atingir crianças e adultos.

Mas a procura por alimentos livres dessa proteína encontrada no trigo, no centeio, na
aveia, na cevada e no malte ocorre também porque as dietas prescritas por
nutricionistas que restringem o consumo de tais ingredientes estão se tornando cada
vez mais comum.

As dietas “detox” estão formando uma legião de apreciadores dos benefícios que a
ausência de glúten propicia. São pessoas que buscam por mudanças no hábito
alimentar. Para essas, os especialistas em saúde afirmam que esse tipo de dieta não
contém qualquer contraindicação.

A Revista Isto é atesta que o principal desafio dos adeptos do regime é encontrar
substitutos à altura do trigo e dos produtos com ele produzidos. Aos poucos, porém,
crescem as opções para quem deseja tirar o glúten da dieta. Para atender à demanda, o
mercado está se movimentando.
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Também é abundante o volume de matérias publicadas, tanto nos meios impressos
como nos eletrônicos, sobre a adequação de cardápios em restaurantes do país inteiro.
Em Brasília, por exemplo, a mais recente edição do Restaurante Week – festival
gastronômico que acontece duas vezes por ano em 20 cidades brasileiras – está sendo
contemplada com alternativas de pratos criados com ingredientes que na sua
composição não contenham glúten.

Estabelecimentos que produzam alimentos sem glúten em uma cozinha onde se
manipula glúten devem buscar orientação a fim de evitar a contaminação cruzada. O
pó da farinha de trigo no ar, equipamentos compartilhados com partículas de poeira
de farinha, o uso comum de utensílios e equipamentos, a limpeza inadequada e falta
de programação de produção de alimentos sem glúten e com glúten são as principais
causas de contaminação cruzada que pode causar danos à saúde dos intolerantes ao
glúten.

O portal Folha de São Paulo noticiou, no final de 2013, que bares e restaurantes que
se adequarem às normas de preparo de alimentos sem a proteína, participantes de um
programa da Fenacelbra (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil)
serão identificados com um selo fornecido por ela.

A expansão desse mercado pode ser considerada recente. A Fenacelbra, por exemplo,
foi instituída em 2006, para, entre outras finalidades, integrar as Associações dos
Celíacos presentes em vários estados brasileiros.

Não foram encontrados estudos diretamente relacionados à produção de alimentos
sem glúten. Porém, uma pesquisa realizada em 2010, por Vera Paim e Cynthia
Schuck, publicada na Revista Vida sem Glúten sob o título “O custo da Alimentação
sem Glúten no Brasil, apresenta o crescimento do volume de buscas pelo termo
‘gluten free’ (‘sem glúten’) realizadas no Google nos últimos 5 anos. (ver Gráfico 1)

De acordo com a publicação, nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de
produtos sem glúten cresceu a uma taxa média de 28% ao ano de 2004 a 2008, com
um volume de vendas de US$1.6 bilhões em 2008, e projetado para US$2.6 bilhões
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em 2012 (Packaged Facts in the brand-new report, “The Gluten-Free Food and
Beverage Market: Trends and Developments Worldwide, 2nd Edition).

No Brasil, a tendência também é de crescimento, com centenas de novos produtos,
serviços e negócios voltados a este setor tendo surgido recentemente. Além disso, o
aumento na taxa de diagnóstico da doença celíaca e de outras condições nas quais a
exclusão do glúten é praticada (como o autismo) deverão também contribuir para
aumentar ainda mais a demanda no setor.

Embalado pelo crescimento do número de portadores da doença celíaca e pelo
mercado da alimentação saudável, o comércio e a produção de alimentos sem glúten
estão se tornando opção de negócio.

Um exemplo da atenção que o nicho está adquirindo é a realização da sexta edição do
Glúten Free São Paulo, evento direcionado a nutricionistas, profissionais da saúde e
público em geral, que conta com a participação de mais de 45 empresas que atuam no
setor. Na segunda edição do evento, na primeira etapa, houve um crescimento de
250% no número de inscritos em relação à primeira edição. Cerca de 300
participantes circulavam pelos boxes das empresas expositoras, degustando produtos
produzidos sem glúten – uma proteína presente em diversos cereais e que não pode
ser ingerida pelos portadores da doença celíaca.

Um estudo publicado na revista Science Translation indica que cerca de 1% da
população ocidental tem intolerância ao glúten. No Brasil, segundo a Associação de
Celíacos do Brasil (Acelbra), há um portador da doença celíaca para cada 600
habitantes. O número de celíacos, porém, pode ser bem maior, já que as pesquisas
apontam apenas os já diagnosticados. O empreendedor que se dispuser a atender esse
público poderá encontrar um mercado com bons números de crescimento. Segundo a
organização do Glúten Free Brasil, o segmento cresceu 35% em 2010.

As iniciativas no mercado de alimentos sem glúten seguem uma tendência de alta
apresentada pela área de alimentação saudável em geral. O instituto Nielsen aponta
em pesquisa que o setor foi um dos vetores para o crescimento econômico
apresentado pelo país nos últimos anos. Uma pesquisa da consultoria Euromonitor
13

indica que a venda de produtos saudáveis, como alimentos e bebidas diet, light, sem
glúten, sem lactose, naturais e orgânicos, cresceu 82% de 2004 a 2009, atingindo
patamar de R$ 15 bilhões ao ano. Segundo o estudo, a perspectiva de crescimento até
2014 é de 40%. (ACELBRA, 2012)

Já no exterior, o consumo por esses alimentos é bastante comum. Para ter uma ideia
de como esse cenário é impulsionado pelo rápido crescimento da demanda, a compra
dos produtos sem glúten somou cerca de R$ 8 bilhões, nos Estados Unidos, em 2010.
A estimativa é de que o montante aumente 150%, em cinco anos, e atinja mais de R$
20 bilhões em 2015.
Novidades brasileiras sem glúten
Segundo dados da Euromonitor, 53% das pessoas que mudaram o cardápio e
passaram a eliminar a proteína da sua alimentação optaram porque é mais saudável;
22% preferem produtos sem glúten por serem alérgicos, outros 6% por inflamação,
3% por depressão e 16% por outras razões. “O consumo de alimentos sem glúten está
se tornando cada vez mais comum, principalmente aqui no Brasil”, explica o
pesquisador, ressaltando que o desafio das empresas é oferecer produtos de qualidade
para substituição dos derivados que contenham a proteína.

2.2 - O Perfil do empreendedor desse novo Mercado

Todo empreendimento nasce, basicamente, de um sonho. Sonho que o empresário ou
futuro empresário tem de construir um negócio em que acredite e com o qual tenha
verdadeira identificação. Sonho de fazer as coisas do seu jeito, ganhar dinheiro
trabalhando com o que gosta e que represente a ponte para a realização profissional e
pessoal.

Ao abrir um negócio próprio, o empreendedor vislumbra conquistas. Porém, entre o
desejo e a efetiva concretização dos objetivos existe um longo caminho cheio de altos
e baixos. Tal trajetória exige muita dedicação para deixar de ser apenas uma
promessa.
Mas como se tornar um empreendedor de sucesso? Podemos identificar características
comuns entre os que se destacam. São traços que fazem com que essas pessoas
tenham um desempenho acima da média.
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O empreendedor de sucesso é, antes de tudo, alguém com iniciativa. É um líder que
vai atrás de soluções e está sempre atento ao mercado. Ele se antecipa e faz acontecer,
pois vê oportunidades onde outros não as enxergam.
Ele é persistente. Convicto de que tem uma ideia ou projeto com possibilidades, não
desanima diante dos problemas, traça metas e se empenha ao máximo para atingi-las.
A busca por informação faz parte de sua rotina. Sabe que um maior conhecimento
sobre clientes, fornecedores, concorrentes, produtos e serviços é o atalho para obter
diferenciais em meio a tanta competição. E não hesita em consultar especialistas que
possam lhe orientar. Além disso, é um ouvinte atento, pois boas ideias vêm tanto da
pessoa mais humilde quanto de alguém extremamente preparado.

Planejamento é sua palavra de ordem. Todas as suas ações são pensadas, revistas,
monitoradas e ajustadas conforme as circunstâncias. Organizado, mantém registros
financeiros e a partir deles toma decisões fundamentadas.
Outro aspecto marcante é a exigência permanente de qualidade e eficiência. Sua
intenção é surpreender o cliente positivamente e compromete-se a ajudar a equipe
para cumprir as tarefas.(CAETANO, Bruno. 2013)

Uma boa parte dos empreendedores do comércio sem glúten são pessoas celíacas, que
começaram seu negócio a partir de uma dificuldade em achar produtos sem glúten e
com qualidade decidiram criar uma empresa alimentícia que atendesse quem, como
eles, encontrava dificuldade em achar esses produtos. Ou seja, esse empreendedor viu
na sua restrição alimentar uma oportunidade de negócio promissora.
Podemos citar como exemplo a empresa Grani Amici, fábrica de pães e bolos sem
glútem localizada em Jundiái (SP). A Grani Amici, se encontra hoje distribuídos em
lojas de 19 estados Brasileiros. A marca dedica-se exclusivamente à produção de
alimentos sem glúten e sem lactose – uma dobradinha geralmente procurada pelos
portadores da doença celíaca, que costumam desenvolver também a intolerância à
lactose. Em parceria com uma distribuidora, a empresa fornece seus produtos para
lojas que vendem produtos naturais e voltados para a alimentação saudável.
Proprietária da Grani Amici, a engenheira de alimentos Graziela Luchini, resolveu
abrir um negócio voltado para a alimentação sem glúten depois de verificar uma
carência no mercado de produtos desse tipo. Anos atrás, ela foi orientada por uma
nutricionista a fazer uma dieta sem glúten. “Comecei a perceber que tudo que havia
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era muito artesanal”, diz Graziela. Após quatro anos de estudo sobre produto e
mercado, em outubro de 2010, ela abriu a sua empresa. “Apesar de feita em pequena
escala, a produção segue os parâmetros de segurança e qualidade da indústria de
alimentos”. Segundo a empresária, outro diferencial da Grani Amici é a venda de
produtos em temperatura ambiente, em vez de congelado, utilizando uma tecnologia
que conserva o alimento na embalagem.

2.3 - Exemplo de empresa internacional que se instalou no Brasil
Grupo Dr. Schär, desde que chegou ao mercado brasileiro, em 2012, a empresa
italiana líder mundial em alimentos sem glúten vem conquistando um número cada
vez maior de consumidores. Diante do sucesso da marca, o grupo estrangeiro decidiu
iniciar uma operação própria no país, além de ampliar o portfolio de produtos
oferecidos a partir de 2015. Até então, a Schär era representada no Brasil pela Mentor
Foods, importadora exclusiva da marca, com sede em Curitiba. As atividades
iniciaram em 2012 com 150 pontos de vendas e 16 itens no catálogo de produtos.
Dois anos depois, já são mais de dois mil pontos de vendas em todo o Brasil e 27
produtos disponíveis na linha.

A decisão de intensificar sua operação no país se deve à dinâmica do mercado
brasileiro, à grande aceitação aos produtos e ao potencial de expansão do consumo de
alimentos sem glúten. “Nos últimos dois anos o Brasil aumentou expressivamente sua
representatividade e importância nas vendas do Grupo Schär, o que significa que o
mercado brasileiro está amadurecendo em diagnósticos clínicos da Doença Celíaca e
compreendendo melhor a importância de uma alimentação sem glúten segura, com
altos valores nutricionais. Estes fatores nos levam, em parceria com empresários
brasileiros, a investir em uma operação própria, que irá somar o conhecimento local
com a nossa experiência internacional de mais de 30 anos”, explica Ulrich Ladurner,
presidente do Grupo Dr. Schär. “Hoje nosso portfolio internacional conta com mais
de 120 produtos. No Brasil, oferecemos 27 e, até o final de 2015, serão cerca de 35
itens na linha, entre pães, massas, farinhas, cereais e biscoitos”, enumera a Diretora
Comercial da Dr. Schär Brasil, Ticiana Costa.
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Em 2013, o grupo Dr. Schär atingiu um volume total de vendas na ordem de 230
milhões de euros com uma participação de mercado na faixa de 40%, o que o coloca
na liderança da categoria de alimentos sem glúten. A parceria entre empresários
brasileiros e o grupo italiano já vem gerando resultados em outras áreas de negócio.
Recentemente, o Grupo Dr. Schär passou a importar soja brasileira sem transgênicos
para fabricação dos produtos na Europa. Diferenciais Dr. Schär Segundo Ticiana
Costa, um grande diferencial da marca italiana é a certificação comprovada de todos
os produtos. “A Dr. Schär é pioneira na fabricação de alimentos sem glúten e conta
com importantes certificações internacionais, entre elas a Gluten Free Certification
Organization; a FACE (Federação das Associações de Celíacos da Espanha) e a
certificação concedida pela Associação de Celíacos do Reino Unido. Estes selos
garantem a procedência, a qualidade e, principalmente, o risco zero de contaminação
dos produtos, fator de extrema importância ao consumidor celíaco e com
sensibilidade ao glúten”, explica.

Com a chegada dos produtos no varejo brasileiro em 2012, a empresa se adaptou às
necessidades brasileiras, levando em conta o complexo processo logístico na
importação dos produtos para comercialização. Lotes de pães especiais, que saem da
fábrica da Itália, possuem prazos de validade mais longos. “A Dr. Schär preza por
oferecer ao mercado brasileiro produtos ainda mais seguros, além de saudáveis e
saborosos”, defende Ticiana. Como a missão da marca é oferecer maior qualidade de
vida aos portadores de Doença Celíaca, àqueles com sensibilidade ao glúten e também
ao público adepto de uma alimentação mais saudável, toda a linha Dr. Schär apresenta
excelentes valores nutricionais: os produtos são enriquecidos com fibras e vitaminas,
e também existem opções sem lactose, ovos e outros possíveis alergênicos, todos
facilmente identificados nas embalagens. E por falar em embalagens, a atenção é
máxima neste quesito: a empresa oferece diversas opções com porções individuais,
versões com selos para fechar o pacote e, principalmente, alta tecnologia de envase,
que permite produtos sem conservantes mesmo com prazos de validade confortáveis,
sem a necessidade de refrigerar ou congelar.

Capítulo III – Doença Celíaca no Município de São Paulo
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O mercado de produtos do município de São Paulo apresentou grande variedade de
produtos isentos de glúten disponíveis para comercialização, porém estes não foram
encontrados agrupados em todos os estabelecimentos de venda, o que dificulta a
localização dos produtos específicos e aumenta o tempo de compra do consumidor.

Pesquisa de preços
Com a globalização, a partir da década de 1950, o mundo passa por profundas
transformações. O capital passa a estar mais concentrado, iniciando um rápido
processo de mundialização das empresas, as quais passam a atuar além de suas
fronteiras nacionais. Além dos Estados Unidos,
países da América Latina e da Europa passam a adotar as redes supermercadistas
como uma forma de ampliar o lucro e satisfazer cada vez mais as necessidades de
consumo das pessoas, sendo encontradas nos centros históricos das grandes cidades,
nas periferias e nos bairros residenciais (SILVA, 2003).
Para localização dos produtos convencionais ‘com glúten’, foi realizada uma busca
em três hipermercados da região, pois estes estabelecimentos possuem grande
investimento, maior oferta de mercadorias e maior número de pessoas atendidas, com
o raio de atração superior ao dos supermercados, localizando-se nos maiores eixos de
circulação urbana (SILVA, 2003).
A principal semelhança entre supermercados e hipermercados é a busca maximizada
do lucro, a partir da concentração territorial e financeira, e do atendimento aos
consumidores de forma a oferecer preços mais competitivos do que o comércio
tradicional (SILVA, 2003).
Quanto às diferenças, o supermercado convencional possui uma área de vendas entre
700 e 2.500m²; 6% das vendas referem-se a não alimentos; apresenta 7 a 20 checkouts, 10 a 20 estações de pagamentos e 9.000 itens divididos nas seções de mercearia,
hortifrutis, carnes, aves, peixes, padaria, frios, lacticínios e bazar. Enquanto os
hipermercados compreendem uma área de 7.000 a 16.000m2; 30% das vendas
referem-se a não alimentos; apresentam de 55 a 90 check-outs; 40 a 60 estações de
pagamentos, e 45.000 itens divididos nas seções de mercearia, hortifrutis, carnes,
aves,

peixes,

padaria,

frios,

lacticínios,

têxtil,

bazar

e

eletroeletrônicos

(BRAGA JUNIOR; MERLO,2007), além de uma área complementar de pequenas
lojas, restaurantes fast food, agências de viagens,
agências bancárias, chaveiros, bancas de jornal, etc (SILVA, 2003).
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A dieta isenta de glúten representa um impacto significativo no custo com
alimentação, especialmente quando contém produtos como o macarrão e as farinhas.
Na cidade de São Paulo, uma dieta com produtos livres de glúten pode ser
aproximadamente 44% mais cara do que uma dieta com produtos convencionais.
Deve-se conscientizar o paciente Celíaco e a família dos riscos
do não cumprimento do tratamento. O custo pode ser ainda maior quando há a adoção
da dieta por outros membros da família, para evitar riscos ao paciente.
Apesar da variedade de produtos disponíveis, existe a necessidade de facilitar a
localização e a aquisição destes produtos.

Oportunidade
A Organização das Nações Unidas projeta uma população de cerca de 19.3 milhões
de pessoas na cidade de São Paulo em 2016, elevando a metrópole ao posto de
terceira mais populosa do mundo. Se consideramos os resultados de um estudo***
que mostra que pelo menos 1 em cerca de cada 200 paulistanos é celíaco, seriam
quase 100 mil paulistanos portadores. Embora nem todos sejam - ou serão diagnosticados, investir no atendimento ao celíaco não apenas se reverte em
benefícios diretos para esta população, mas também na captura de um novo nicho do
mercado que apenas agora começa a ser explorado. Por exemplo, na cidade da pizza,
ainda não temos nenhuma pizzaria que ofereça pizzas sem glúten apropriadas para
celíacos. As oportunidades são muitas, basta saber aproveitá-las. Os celíacos
agradecem!

3.2

SERVINDO

REFEIÇÕES

PARA

CLIENTES

COM

ALERGIAS

ALIMENTARES E DOENÇA CELÍACA

Aqueles que possuem algum tipo de alergia alimentar ou impossibilidade de comer
glúten (como os portadores da doença celíaca) costumam ser fregueses fiéis. Para
estas pessoas, a existência deste tipo de restrição alimentar se traduz na necessidade
de comer somente em casa ou em alguns poucos lugares. Portanto, quando estas
pessoas encontram um lugar que pode oferecer-lhes opções seguras de alimentação,
compatíveis com suas dietas, elas tornam-se clientes freqüentes e extremamente fiéis.
Esse estabelecimento será também o local onde essas pessoas irão levar seus amigos e
sua família quando forem comer fora. Portanto, se um restaurante, bar ou hotel for
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capaz de oferecer e garantir que pelo menos um prato e uma sobremesa de seu
cardápio não contenham um (ou mais) dos principais alérgenos alimentares (ou
glúten), ele poderá tornar-se um ponto de encontro freqüente para essas pessoas, seus
amigos e suas famílias. E como a porcentagem da população que possui algum tipo de
alergia alimentar ou doença celíaca é relativamente alta, isto significa que o seu
estabelecimento poderá tornar-se referência para milhares de novos clientes.
Mas é preciso tratar as alergias alimentares e a doença celíaca de forma séria e
responsável, porque mesmo quantidades muito pequenas ou mesmo invisíveis de um
alimento poderão ser extremamente prejudiciais ou causar reações alérgicas severas e
até mesmo fatais. Não é suficiente apenas remover determinado alimento ou
ingrediente de uma receita. Para servir pratos sem glúten ou sem soja ou sem ovos ou
sem qualquer outro alérgeno alimentar, é preciso garantir que eles realmente não
tenham nenhum resquício destes alimentos. Para tal é preciso seguir determinados
procedimentos, afim de que não haja contaminação proveniente de outros pratos, de
superfícies onde as refeições foram preparadas ou ainda de utensílios usados na
cozinha. Todos os funcionários deverão estar cientes dos procedimentos necessários
para que uma refeição não possua o alérgeno em questão. Abaixo tem alguns dos
principais procedimentos para garantir que um estabelecimento possa servir pratos
para pessoas com alergias alimentares ou doença celíaca.
INGREDIENTES
1. Familiarizar-se com os termos comuns usados para os principais alérgenos como
por exemplo: “caseína” para o leite, “albumina” para os ovos ou “arachis” para o
amendoim.
2. Treinar os funcionários para que eles saibam identificar aqueles produtos que
possam conter os alérgenos alimentares mais comuns: glúten/trigo, soja, ovos, leite,
peixe, frutos do mar, amendoim e as frutas oleaginosas (ou seja, amêndoas, castanhas,
nozes, pecãs, avelãs, pistache, pinholes e macadâmias). Muitos dos alimentos que
podem causar reações alérgicas fatais podem estar presentes onde menos se espera.
Uma possibilidade é ter cartazes na parede listando os produtos que podem possuir os
principais alérgenos alimentares.
3. Sempre levar em consideração todos os ingredientes e não apenas aqueles usados
diretamente na preparação do prato. Ou seja, considerar os ingredientes usados para
enfeitar o prato, os molhos e temperos e as coberturas. O ideal é ter uma lista na qual
constem todos os ingredientes usados em cada prato.
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4.

Sempre

verificar

todos

os

ingredientes

presentes

em

produtos

comprados/industrializados/semi-prontos ou fornecidos por terceiros. Observar se não
há mudança de fornecedor ou na marca de um produto quando preparar uma receita,
já que um

mesmo produto de uma marca diferente pode conter ingredientes

diferentes (mesmo produtos de uma mesma marca podem repentinamente mudar sua
composição). Os avisos, “pode conter”, presentes em muitas etiquetas, significam que
é possível que o produto tenha entrado em contato com o alérgeno em questão e por
isso deve ser evitado, pois mesmo quantidades ínfimas do alérgeno podem causar
reações severas. Se a informação sobre os ingredientes presentes na composição de
um produto não estiver disponível, for de difícil leitura ou compreensão entre em
contato com o fabricante. Se você não tem como obter informação sobre a presença
ou não de um alérgeno em um produto, informe o cliente.
5. Não faça substituições de produtos ou ingredientes em um prato ou refeição sem
antes avisar os funcionários (garçons, por exemplo) e de anotar a mudança no
cardápio. Mais especificamente evitar todas as mudanças que envolvam a inclusão de
um alérgeno potencial em um prato que antes não o possuia. Um cliente acostumado a
um determinado prato, antes apropriado e seguro para ele, não terá como adivinhar
que a composição do mesmo mudou, causando-lhe evidentemente problemas, caso
venha consumi-lo.
6. Não jogue fora as etiquetas dos produtos usados para preparar os pratos, elas
poderão ser necessárias para que funcionários e clientes verifiquem a presença ou não
de um alimento inapropriado no produto.
7. Sempre armazenar os alimentos em recipientes fechados e separados,
especialmente amendoim, sementes, leite em pó e qualquer tipo de farinha.

PREPARO DOS PRATOS
É importante que o chef e todos os funcionários que trabalham na cozinha estejam
cientes de que mesmo quantidades ínfimas de um alimento podem desencadear uma
reação alérgica severa e portanto, não é suficiente apenas remover um alimento de um
prato que já foi preparado. Existem alguns procedimentos que devem ser seguidos
para evitar que uma refeição seja contaminada com ingredientes provenientes de
outros pratos.
1. Não compartilhar o uso dos utensílios na cozinha. Ou seja, todas as superfícies,
tábuas de cortar, facas e talheres, bandejas, panelas, tigelas e chapas devem ser
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lavadas com água quente e sabão antes de serem usados no preparo de um prato para
um cliente alérgico ou celíaco.
2. Os funcionários e cozinheiros devem lavar as mãos e usar aventais e toalhas de
cozinha limpos, ou seja, que não tenham sido usados anteriormente no preparo de
outros pratos de alimentação especial.
3. Não reutilizar óleos que foram usados em outros alimentos ou frituras. Mesmo que
o estabelecimento possua frigideiras e óleos separados para diferentes pratos, um óleo
pode contaminar o outro se eles forem, por exemplo, coados no mesmo filtro.
4. Não colocar o prato no mesmo forno, travessa, chapa ou grill que outros pratos que
contenham o alimento não permitido.
5. Se for oferecer opções de pratos para alérgicos e/ou celíacos, procure prepará-los
antes e envolvê-los em plástico próprio para alimentos como forma de precaução
adicional para evitar contaminação.
6. Se possível manter áreas separadas para a preparação dos pratos que não podem
conter um (ou mais) ingredientes.
7. Manter o prato sem o alérgeno separado de outros pratos antes de servi-lo ao
cliente e empregue sempre procedimentos que garantam que os pedidos dos clientes
não sejam confundidos ou misturados.
8. Assegure-se de que o chef, cozinheiros e seus assistentes sempre avisem os garçons
e funcionários responsáveis pelo atendimento aos clientes sobre possíveis mudanças
em receitas, especialmente se essas mudanças envolvem a utilização de alérgenos
potenciais.

CARDÁPIOS
1. Se um prato contém algum dos alérgenos alimentares mais comuns, inclua-o no
nome do prato ou na sua descrição (por exemplo: escreva “mouse de chocolate com
amêndoas” ao invés de simplesmente “mousse de chocolate”).
2. Sempre atualizar o cardápio quando a receita ou os ingredientes de um prato
mudarem.
3. Se os nomes dos pratos ou suas descrições forem em um idioma diferente do
idioma oficial do país, inclua uma tradução no cardápio.
4. Não afirme no cardápio que um prato não contém determinado ingrediente ou
alimento se você não tomou todas as medidas necessárias para garantir que isto seja
verdade.
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5. Inclua um aviso no cardápio motivando os clientes que possuem alergias ou doença
celíaca a informarem a equipe do restaurante.

SERVINDO OS CLIENTES
1. Assegure-se de que a equipe de funcionários que atende os clientes preste atenção
quando um cliente avisa que tem uma alergia alimentar ou não pode comer glúten e
de que os funcionários estejam cientes que estas condições devem ser levadas a sério.
Idealmente eles deveriam anotar todas as recomendações feitas por estes clientes, ao
invés de simplesmente tentar memorizá-las.
2. O chef, os cozinheiros e seus assistentes devem ser sempre informados de
quaisquer alergias alimentares ou restrições que o cliente tenha comunicado.
3. Os garçons e atendentes devem ser capazes de informar quais os ingredientes que
compõem os pratos do cardápio, bem como saberem aonde procurar informações
sobre a composição dos produtos usados. Idealmente, deve sempre haver pelo menos
uma pessoa no restaurante que possa responder questões sobre os ingredientes e
composição dos pratos. Em algumas situações pode ser conveniente mostrar aos
clientes as etiquetas dos produtos usados.
4. Talvez o ponto mais importante que toda a equipe de funcionários e garçons tenha
que saber é que ela deve ‘sempre’ dizer a verdade e nunca tentar adivinhar. Se, por
exemplo, um garçom ou uma garçonete não tem certeza se um prato contém ou não
um determinado ingrediente ou se a informação sobre um ingrediente não está
disponível, ou mesmo se o garçom não tem certeza se todos os procedimentos para
prevenir a contaminação dos pratos foram seguidos, ele deve informar o cliente. É
sempre melhor dizer que não sabe do que tentar adivinhar.
5. Sempre que algum cliente pede um prato sem um determinado alérgeno, o garçom
ou atendente deve certificar-se com a equipe da cozinha de que o prato realmente não
contém o alérgeno em questão.
6. Antes de servir um prato sem um alérgeno, aconselha-se que o funcionário lave as
mãos.
7. Assegure-se que todos os funcionários estejam cientes de que não basta remover
um ingrediente de um prato que já foi preparado, uma vez que quantidades muito
pequenas podem ser suficientes para causar uma reação alérgica severa ou fazer com
que um celíaco passe mal.
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8. Os atendentes e garçons devem estar cientes de que as comidas servidas em buffets,
áreas de self-service e carrinhos de doces não são seguras para alérgicos ou celíacos,
pois podem ser facilmente contaminadas por alimentos próximos ou pelo uso dos
mesmos talheres para servir.
9. Embora outros problemas de saúde possam causar sintomas similares, se os
funcionários perceberem que uma pessoa está tendo dificuldade de respirar, se os
lábios e língua estiverem inchados ou se ela perder a consciência, eles devem
imediatamente chamar uma ambulância, descrever os sintomas e permanecer ao lado
do cliente até que a ambulância chegue.
10. Todos os funcionários devem ser treinados antes de começar a trabalhar, tanto se
forem trabalhar na cozinha como no atendimento.

3.3 - Tipo de Pesquisa: Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica é a busca de uma problematização de um projeto de pesquisa
a partir de referencias publicadas, analisando e discutindo as contribuições culturais e
cientificas. Ela constitui uma técnica para fornecer ao pesquisador a bagagem teórica,
de conhecimento, e o treinamento cientifico que habilitam a produção de trabalhos
originais e pertinentes.

A consulta de fontes consiste: na identificação das fontes documentais (documentos
audiovisuais, documentos cartográficos e documentos textuais), na analise das fontes
e no levantamento de informações (reconhecimento das ideias que dão conteúdo
semântico ao documento).

Esta última reflete característica importante de um ávido pesquisador em busca de
conhecimento: ser um bom leitor. Por essa qualidade entende-se aquele sabe o que
deve ler e primeiro plano (documentos gerais ou trabalhos específicos). Ele deve
possuir também um bom vocabulário (o que enriquece o futuro texto e desatola a
leitura) assim como uma boa capacidade de fixação no texto e do texto. Não podemos
nos esquecer que um bom leitor tem uma velocidade adequada à leitura de vários
textos.
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A leitura deve ser acompanhada de técnicas de armazenamento, a exemplo, o
fichamento. Essa técnica de leitura constitui os arquivos específicos para auxiliar na
pesquisa sobre o assunto do projeto de pesquisa. As fichas de palavras-chave podem
ser de citação/transcrição, onde se extraem trechos citados ou transcritos na fonte
documental, colocando a página ou podem ser ficha-resumo, nas quais se resume o
conteúdo da fonte documental pesquisada. (CARVALHO, Daniel, 2009).

Conclusão

Observamos durante esse trabalho de pesquisa como tornar uma dificuldade em
solução. Para empreender você precisa enxergar oportunidade onde outros não
conseguem ver, acreditar em seus sonhos e analisar as oportunidades de mercado.
Estar ligado em novas tendências e onde o mercado esta deixando a desejar para o
consumidor, podendo assim trazer uma solução em forma de negócio.
O mercado de produtos para celíacos surgiu justamente da dificuldade de encontrar
esses produtos, por conta da doença ser uma coisa nova e de difícil diagnostico, que
era facilmente confundido com outra coisa, mas a partir do momento em que o
diagnóstico foi ficando mais claro e as pessoas começaram a procurar produtos livres
de glúten, o mercado precisou suprir a necessidade dessas pessoas, dando
oportunidade a novos empreendedores, que souberam aproveitar esse crescimento no
segmento da alimentação mais natural.
Esse mercado ainda está em constante crescimento com muita oportunidade para
quem pretende empreender no ramo.
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Tecnologia

 INTRODUÇÃO:

O nascimento da tecnologia tem que ser associado ao próprio surgimento do
homem no planeta, pois em cada época uma determinada novidade poderia ser
caracterizada como tecnologia, como para o homem do período neolítico que
compareceu uma série de transformações sociais e tecnológicas como aprender a
domesticar animais. Já o que consideram o grande feito tecnológico da Idade Média foi
o aproveitamento das fontes de energia, particularmente a eólica e a hidráulica e outra
notável inovação tecnológica da Idade Média foi a invenção e o aperfeiçoamento do
relógio mecânico.
Des do final da década de 60 surge a internet foi um marco para a tecnologia q
com isso vem inovando cada vez mais, ela surge como uma ideia com uma construção
de rede de computadores que pudessem trocar informações. Com ela vimos que
sugiram tanto vantagens e desvantagens, que cada área a utilizaria de determinada
forma que poderia ou não ser adequada.
Assim o interesse pela internet se espalhou pelo mundo com diversos países tendo
curiosidade e querendo utilizar da tecnologia mais nova do momento, dessa forma
surgiram rankings dos países que hoje em dia mais apostam e apoiam a tecnologia
atual, e que não são só os países devolvidos que possuem interesse em aprimorar cada
vez mais a tecnologia, mas os países em desenvolvimentos da América Latina também
estão em buscas de novidades na área.
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Tecnologia

CAPÍTULO I: A evolução tecnológica.

1.0-

Surgimento tecnológico.

O nascimento da tecnologia tem que ser associado ao próprio surgimento do
homem no planeta. Quando utilizavam materiais encontrados (pedra, osso, madeira,
couro, fogo, etc.) para auxiliá-los na sobrevivência. O fogo pode ser considerado um
marco, foi a partir de sua descoberta que ocorreu maior aproveitamento de recursos
naturais. Depois de vários milênios de sociedades tribais dedicadas à caça, à pesca e à
coleta de frutos, deu-se a primeira grande revolução tecnológica da história, às vezes
chamada de revolução neolítica, essa fase marca a transição, ocorrida em algumas
comunidades humanas que eram mais favorecidas pela região e pelo clima, um modo
de vida mais estável, baseado na pecuária e na agricultura.
O homem do período neolítico conheceu uma série de transformações sociais e
tecnológicas: aprendeu a domesticar animais, descobriu que as sementes silvestres
podiam ser plantadas e que a irrigação era benéfica às áreas cultivadas. Desse período
surge as culturas de trigo, milho, arroz e alguns tubérculos. A produção de excedentes
de alimentos contribuiu para o desenvolvimento da armazenagem de grãos e da
preparação de bebidas fermentadas, como a cerveja. Também começaram a surgir as
técnicas da fiação, da tecelagem e da cerâmica.
A idade do bronze, foi marcante em invenções e descobertas, o que possibilitou a
reorganização econômica e social conhecida como revolução urbana. Entre suas
contribuições tecnológicas de grande alcance destacam-se o uso do cobre e do bronze,
na prática da fundição de metais, o emprego de veículos de roda, a invenção das
embarcações a vela e o surgimento da cerâmica e da fabricação de tijolos. A
generalização da agricultura como meio de subsistência favoreceu a criação de cidades,
nas quais se desenvolveram métodos de artesanato industrial, principalmente em
cerâmica e técnicas básicas de metalurgia.
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As primeiras grandes unidades de sociedade organizada no Velho Mundo surgiram
no Egito, nos vales do Tigre-Eufrates e do Nilo, áreas onde não apenas se gerou um
notável potencial técnico como ocorreu sua síntese na revolução urbana. Surgiu assim
uma nova forma de sociedade a que se pode chamar civilização.
Ao explorar os recursos de seu vale, o rio formado pelos afluentes do TigreEufrates, o povo da Mesopotâmia construiu uma sociedade na qual os sacerdotes
desempenhavam importante papel, tanto no desenvolvimento da economia quanto no
da tecnologia. Tanto instrumentos de trabalho quanto carruagens, barcos, arados e
outros meios de produção constituíam propriedades do templo. A organização
coletivista favoreceu a exploração racional da terra, a conservação de canais e sistemas
de irrigação, e a produção de um excedente agrícola que foi destinado ao comércio.
Essa complexa sociedade inventou uma escrita e criou um sistema de pesos e
medidas. As principais realizações tecnológicas dessa cultura foram os zigurates, as
muralhas defensivas (que indicam a instabilidade política existente na região) e os
extensos sistemas de irrigação e de controle das inundações, que constituíam o
sustentáculo de uma economia agrícola.
Já na antiguidade, a transmissão do conhecimento era feita de um artesão para
outro através das rotas comerciais. Foi assim que as grandes inovações das duas
principais civilizações, Egito e Mesopotâmia, chegaram ao leste europeu e se
cristalizaram na florescente cultura grega.
Na Grécia, embora se dispusesse de instrumentos de ferro e de vastos recursos
naturais, o trabalho manual era socialmente desprezado. As principais realizações
tecnológicas no domínio da engenharia grega foram templos, aquedutos e pequenas
embarcações. Os gregos tinham uma tecnologia metalúrgica não muito avançada,
praticavam a tecelagem e foram responsáveis por alguns inventos, como a prensa. A
organização política, econômica e social de Roma conduziu a um tipo particular de
tecnologia.
Entre os séculos V e XIV, a Europa ocidental viveu um notável florescimento
tecnológico. Por volta do século X, os bárbaros, que haviam destruído o Império
Romano, erigiram uma civilização a partir de esforços próprio. A tecnologia do
Oriente Médio e do Extremo Oriente chegou ao Ocidente por meio do mundo
bizantino e da Espanha muçulmana.
O comércio com os árabes resultou em contatos com a Índia e a China, onde a
tecnologia era mais avançada que no Ocidente.
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O grande feito tecnológico da Idade Média foi o aproveitamento das fontes de
energia, particularmente a eólica (com os moinhos de vento) e a hidráulica (com as
rodas d’água), mecanismos que familiarizaram o homem com técnicas que iriam
contribuir para a transformação da Europa nos séculos XVIII e XIX. Outra notável
inovação tecnológica da Idade Média foi a invenção e o aperfeiçoamento do relógio
mecânico.
No Renascimento europeu foram as realizações dos engenheiros e arquitetos
italianos, dos metalurgistas e impressores alemães e dos engenheiros holandeses. Obras
notáveis no campo da engenharia hidráulica são os canais, e as eclusas. Coube
igualmente aos italianos o privilégio de aperfeiçoarem técnicas para a produção em
grande escala, importante obra sobre metalurgia.
Importantes nos séculos XV e XVI foram os progressos em metalurgia,
especialmente do cobre e da prata, bem como no domínio da análise dos metais,
técnica complexa que envolvia o emprego de fornos especiais, pesos, balanças e
fundentes. De maior importância ainda, por seu ilimitado alcance cultural, foi a
invenção da impressão com tipos móveis e construtores holandeses.
Embora a história da civilização se confunda com a história das conquistas
materiais, a tecnologia em seu sentido atual só passou a apresentar progressos mais
constantes e significativos a partir da revolução industrial. Depois da criação da
máquina a vapor, em 1769, as técnicas que dependiam da energia evoluíram
rapidamente e trouxeram benefícios imediatos para a indústria têxtil e o setor de
transportes, com o surgimento das ferrovias.
Em seguida, teve especial importância a invenção de geradores e de motores
elétricos, aplicados de imediato à geração de calor e à iluminação. Os estudos sobre
motores conduziram ao descobrimento da máquina de combustão interna, que
inaugurou a era dos combustíveis derivados do petróleo. Surgiu então o protótipo do
automóvel.

As técnicas de aproveitamento da energia, que favoreceram a exploração de novos
recursos, tiveram grande repercussão não só para a indústria, mas também para a
sociedade do século XIX.
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A palavra indústria, indicava o modo de transformar matérias-primas em produtos
a ser utilizados ou consumidos. Nessa acepção, a indústria abrange três processos: o
artesanato, a manufatura e a maquino fatura – sendo os dois primeiros anteriores à
Revolução Industrial.
O artesanato é a forma mais simples de indústria. Nele, todas as fases da produção
são realizadas pela mesma pessoa. Como o artesão trabalhava em casa, auxiliado
apenas pela família, esse tipo de atividade industrial é conhecido como sistema
doméstico de produção.
A manufatura representa um estágio mais avançado da atividade industrial. Nela,
um certo número de trabalhadores é concentrado no local da produção, onde ocorre
uma divisão do trabalho ou especialização: o processo produtivo é segmentado e cada
trabalhador passa a executar uma tarefa específica e com isso, há um ganho de
produtividade.
A maquino fatura, que caracteriza a Revolução Industrial, distingue-se pelo
emprego de máquinas, as quais substituem tanto as ferramentas dos artesãos como os
equipamentos utilizados nas manufaturas. Com o advento das manufaturas, muitos
trabalhadores domésticos autônomos tomaram-se assalariados. Deixaram de comprar
matéria-prima e de ter ferramentas próprias, as quais passaram para o controle de seu
empregador.
Dessa forma começamos à ver de maneira mais clara a participação da tecnologia
no cotidiano do povo, principalmente participando na fabricação das maquinas na
época da Revolução Industrial, e também com o surgimento da eletricidade e da
telegrafia sem fio (rádio).
1.1-

Desenvolvimento e atual tecnologia.
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A Internet, a rede mundial de computadores, teve seu início no final da década de
60 quando foi criada a ARPANET, uma idéia com uma construção de

rede de

computadores que pudessem trocar informações, ela surgiu no ``Advanced Research
Projects Agency'', do Departamento de Defesa dos EUA, com o intuito de
descentralizar dados através de vários computadores interligados, porém a internet que
usamos hoje surgiu no início dos anos 90 quando pesquisadores do CERN
(Organização Européia Para a Pesquisa Nuclear) criaram o world wide web o www que aparece diante do nome de sites - que, padronizando a exibição de
documentos nos computadores, permitiu sua visualização sem que o usuário tivesse
necessidade de conhecer profundamente sobre programas de acesso à rede. Esta
facilidade de acesso popularizou a Internet.
A popularização da rede mundial de computadores está provocando uma grande
revolução na sociedade global que está cada vez mais pessoas começam a acessar a
Internet e descobrem-se diante de um maravilhoso mundo novo, repleto de
possibilidades e novidades como: ler notícias online, pesquisar, visitar museus
virtualmente, procurar emprego. Cada vez mais pessoas inserem o uso da rede em seu
dia-a-dia, aumentando sua produtividade ao estar diretamente em contato com
colaboradores e clientes, conhecendo pessoas de todos os cantos do mundo com
interesses similares, divulgando seu próprio negócio.
A tecnologia de hoje em dia, principalmente em eletrônica, é enfatizado em
comunicações digitais entre seus componentes elétricos. No qual traz uma gama maior
de informações e com poucos itens. Antigamente, não era dedicado circuitos que
tinham informações digitais, eram somente analógicas, com isto, gastava-se mais em
componentes e a complexidade dos circuitos eram maiores.
Atualmente, uma TV também é enxuta, com poucos componentes e mais recursos,
seu tempo de resposta é maior. Tudo isto é devido é pelo tipo de comunicação utilizada
eletronicamente de formatos Analógicos para Formatos Digitais.
Desta forma, relações pessoais, comerciais, de consumo e de trabalho, entre outras,
passam pela rede mundial de computadores, provocando uma revolução. A internet
traz consigo a globalização maior do que aquela provocada pelas grandes navegações,
que descobriu novos continentes e ampliou como nunca, os mercados ao oferecer
novos e desconhecidos produtos.
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Aqueles que não têm acesso à rede mundial de computadores estão sendo excluídos
desta revolução. Vivem o que se chama de exclusão digital. A exclusão digital é um
problema sério que deve ser combatido por todos os governos.
A tecnologia atualmente está tudo que conhecemos. Podemos até não entender de
que maneira cada coisa funciona, mas sabemos perfeitamente como usá-las. Este é o
caso da maioria dos eletrodomésticos que você tem em casa. A geladeira, o forno
microoondas, a televisão, todos envolvem tecnologia de modo que as vezes não
sabemos realmente como funciona o mecanismo de cada uma destas invenções. A
única certeza é que cada uma delas foi fruto de uma evolução particular e possui a sua
própria história.
Do podemos imaginar, consideramos estas as invenções mais estimadas
atualmente. A cada ano eles ganham novas funcionalidades e dobram a sua capacidade
de processamento. Tudo isso para dar conta da nossa vida turbulenta, que a tecnologia
que inventamos deveria simplificar. Agendas eletrônicas para não perdemos a hora,
blocos eletrônicos de anotação para não esquecermos aquela ideia brilhante no
caminho para o serviço, função de gravação de musica para que não nos esqueçamos
de baixar aquela música que adoramos, mas não sabemos o nome, e assim segue. O
computador pessoal guarda dados que são praticamente toda a nossa historia. Um dado
perdido é um pedaço da nossa memória que se foi. Muitas de nossas capacidades
foram simplificadas por ele. E reduzidas a ele também.
Percebemos que estas máquinas estão cada dia mais inteligentes, uteis e quando
nos referimos a inteligência estamos falando além do processamento de dados e
cálculos matemáticos algo inimaginável.
11
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As tecnologias do futuro vem tomando conta da humanidade, este cenário esta cada
vez

mais

cientistas.

real

na

cabeça

dos

Desde

que

o

supercomputador da IBM, Deep
Blue conseguiu vencer o maior
jogador de xadrez da humanidade os
pesquisadores tem se perguntado até
onde a inteligência artificial pode ir.
E eles chegaram a uma resposta
analisando outro supercomputador uma máquina, conhecida pelo nome de Watson
venceu os dois melhores jogadores humanos em um game show da televisão
americana. Desta vez não se tratavam apenas de cálculos, como havia sido no caso do
Deep Blue, mas sim de respostas baseadas em linguagem e analise.
O computador foi submetido à leitura de milhares de enciclopédias, incluindo o
Wikipédia e foi capaz, mesmo desconectado da internet, de dar respostas inteligentes à
perguntas que necessitavam de raciocínio lógico para serem respondidas. Tudo isso
com a rapidez de uma calculadora. Os cientistas afirmam que como a tecnologia, assim
como o conhecimento humano, se expande de maneira exponencial, os computadores
atingirão o nível de raciocínio e inteligência dos seres humanos até o ano de 2029,
quando poderão passar a construir eles mesmos, máquinas mais inteligentes que eles
próprios. Estes computadores serão capazes de resolver em segundos, questões que
têm afligido a raça humana desde o inicio dos tempos até descobrir o sentido da vida.
Isso ainda soa utópico para nós, mas as experiências provam exatamente o
contrario e dizem que no ano de 2045, um único computador será mais inteligente do
que a humanidade inteira, e que é necessário agora, tomar as providencias para que não
sejamos dominados por estas máquinas. Ou seja, inserir nelas pelo menos um pouco de
ética, no sentido mais comum da palavra.
A intenção seria ensinar estas máquinas a serem aliadas dos humanos e não
inimigas. Existe um projeto ainda que analisa a possibilidade de fazermos um upload
de nossas consciências para estes aparelhos, de modo que a nossa inteligência e
experiência sobreviva pra sempre. Por enquanto muito deste assunto ainda está no
campo especulativo, mas não custa manter os nossos olhos bem abertos para o que está
acontecendo a nossa volta enquanto o mundo “evolui”.
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1.2-

A mudança e a melhora com a tecnologia .

A informática torna-se cada vez mais presente em todas as áreas, trazendo
inúmeras vantagens e desvantagens para a vida em sociedade. As vantagens são de
diversas maneiras como que ela também esta presente no processo de ensino. Quando
acompanhadas e bem orientadas propiciam um grande ganho de conhecimento, cabe
ao professor o papel de utilizar os recursos da informática em prol da melhoria de
aprendizado. Os professores sentem cada vez mais que se não utilizarem desses
recursos serão engolidos pela enorme onda da digitalização.
É de total importância o uso de tecnologias na educação, pois elas favorecem o
desenvolvimento, promovendo a interação do aluno com a sociedade, ampliando a
comunicação entre aluno e professor, permitindo assim uma aprendizagem em seu
próprio ritmo.
Cada vez mais a implementação de aparelhos que facilitam o dia a dia, as pessoas
não precisam mais sair de casa para realizar certos trabalhos ou fazer uma faculdade,
elas podem realizam tais atividades do seu computador, utilizando o seu tempo livre, o
conforto e comodidade que lhe são oferecidos.
As videoconferências locais, utilizações de redes dentro e fora das empresas,
acesso remoto, assistência técnica e educação à distância, envio de e-mails, são esses
alguns exemplos do que as novas tecnologias trouxeram enormes vantagens nos mais
diversos setores da sociedade.
A tecnologia evolui em tempo recorde, a todo o momento surgem novos aparelhos
eletroeletrônicos e automotivos com as mais diversas funções, com o tamanho
reduzido e sua utilidade ampliada, justamente para facilitar a vida dos usuários, todas
estão anexadas ao computador, que revolucionou todos os meios de comunicação e
produção. Na era digital, o indivíduo pode partilhar dos recursos tecnológicos de onde
estiver, na maioria das vezes só precisam estar conectados a internet.
Mas também existe o lado ruim da história, como a evolução tecnológica caminha
em aperfeiçoamento e as pessoas se tornam cada vez mais suas escravas, chegando ao
ponto que de tonar praticamente impossível viver sem estar conectada a rede. E se
alguém afirmar que é possível conviver em sociedade sem estar conectado, deve-se
lembrar que o simples fato de ir ao banco ou falar ao telefone celular está relacionado
ao mundo moderno.
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Que a internet faz cada vez mais parte de nossas vidas é evidente, mas é necessário
tomar alguns cuidados. Na área da informação, por exemplo, é importante ressaltar que
apenas colocar computadores na sala de aula não é o suficiente para informatizar a
geração de jovens aprendizes, mas se é necessário introduzi-los de certa forma a
informática, pois algumas das desvantagens dessa era são as informações incoerentes e
anônimas que perdem assim total confiabilidade, os alunos iniciam uma época de
trabalhos repetitivos e de desinteresse, pois estão lidando com um vasto campo de
informações que devem se questionadas e na maioria das vezes são apenas copiadas
para trabalhos escolares.
Na era onde estamos inseridos tudo parece mudar rapidamente. Os avanços
tecnológicos possibilitam a comunicação instantânea, diminui a distancia entre os
continentes da Terra, mas uns dos problemas atuais é a desigualdade, pois nem todas as
pessoas tem acesso a tais tecnologias. Ter acesso à rede é de fundamental importância
na sociedade moderna, e atua diminuindo as desigualdades sociais e favorecendo a
inclusão digital.
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Desse modo, se torna importante à implementação de projetos que disponibilizem
tais recursos para as classes desfavorecidas, incluindo pessoas carentes e deficientes no
processo tecnológico, trazendo, assim, oportunidades de crescimento para todos.
É inegável que as novas tecnologias têm gerado mudanças no mundo do trabalho,
por exemplo, a grande maioria dos trabalhadores braçais tem sido substituídos por
máquinas modernas, mas os benefícios gerados pelas novas tecnologias ocasionam
algumas perdas, no trabalho, por exemplo, houve a diminuição do esforço físico, mas
se passou a exigir mais esforço intelectual. A economia gerada pelos novos avanços
gera a criação de novas indústrias, mas também causa a destruição dos recursos
naturais, pois as maquinas já sofrem de obsolescência programada.
A era da informação dá origem a outros tipos de ataques, como roubos realizados
na própria Web, não é mais necessário sair de casa para assaltar um banco, assim se fez
necessário a criação de empresas para segurança de redes de computadores e usuários.
Outra grande desvantagem de uma era tão informatizada, onde todas as pessoas
querem ter e usar das mais avançadas tecnologias é a poluição do meio ambiente. O
lixo eletrônico vem crescendo de forma assustadora no decorrer dos anos, é importante
se conscientizar que quando estamos tratando do nosso planeta não existe jogar lixo
fora. As fábricas produzem equipamento para serem substituídos em curto espaço de
tempo, quando falamos em tecnologia um espaço de tempo de seis meses já torna um
aparelho completamente obsoleto, assim é feita a troca.
Devemos levar em questão o problema que esse lixo gera tanto para a saúde
humana e animal quanto para o meio ambiente, por isso quando se fala em era digital é
importante viabilizar medidas para cuidar e proteger o nosso ecossistema.
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CAPÍTULO II: Inovações Tecnológicas.

2.0– Países investidores em tecnologias.
Os Estados Unidos levaram o título de país mais inovador do mundo, segundo
o ranking de inovação da Bloomberg Rankings. As empresas do Vale do Silício e
grandes corporações de outros setores impulsionaram o resultado para o país, já que no
quesito concentração de empresas de alta tecnologia, o território americano ficou em
primeiro lugar.
Para elaborar a lista, a divisão de pesquisas da Bloomberg avaliou sete quesitos de
cada país, atribuindo pesos diferentes: pesquisa e desenvolvimento (20%),
produtividade (20%), concentração de empresas de alta tecnologia (20%),
concentração de pesquisadores (20%), capacidade da manufatura (10%), eficiência da
educação continuada (5%) e atividade de patentes (5%).
No ranking as cinco primeiras posições são ocupadas por: Estados Unidos, Coreia
do Sul, Alemanha, Finlândia e Suécia.
A tecnológica ajudou os Estados Unidos a se manter como potência industrial mais
sofisticada do mundo, ficou demonstrado pela rapidez com que respondeu a liderança
inicial dos soviéticos na área dos foguetes. Propulsionados pelo Saturno V, os
astronautas americanos desembarcaram na Lua em 20 de julho de 1969.
O país a um tempo atrás não tinha tanto destaque no setor tecnológico. Seus
projetos e desenvolvimentos sempre foram grandiosos, mas o país sempre se encontrou
abaixo de governos muito menores e até menos desenvolvidos. Atualmente o governo
norte americano tem um investimento anual de 7 bilhões de dólares somente para as
áreas de ciência e tecnologia. Foi exatamente esse tipo de investimento que fez com
que os Estados Unidos ganhassem um reconhecimento mundial no desenvolvimento
industrial das duas áreas. O investimento na ciência e na tecnologia fez também com
que a tecnologia espacial ganhasse esse destaque considerável no país e fizesse com
que isso refletisse no mundo.
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E é na Califórnia que o Vale do Silício esta presente, por isso o pais acaba
ganhando maior importância na área tecnológica, ele envolve algumas das empresas
mais conhecidas e presentes na tecnologia mundial, o que inclui alguns nomes bem
relevantes. Apple, Yahoo! e Google.
A região onde o Vale se localiza é denominada de pólo industrial e onde se
concentra diversas empresas de tecnologia da informação, computação entre outras. O
local começou a se desenvolver no ano de 1950, com o objetivo de gerar e fomentar
inovações no campo científico e tecnológico. A maioria das empresas instaladas na
região, são do ramo da eletrônica, informática e componentes eletrônicos.
Seu início no ano de 1950 teve dois fatores predominantes que impulsionaram a
região, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, devido a necessidade de produção
de armas e construção de aviões de caça. Na época, as indústrias eletrônicas instaladas
no Vale do Silício, foram as fornecedoras de todo material necessário.
Porém existem algumas historia que datam a origem do Vale do Silício no ano de
1906, e a associam a origem do rádio. Na época, engenheiros tinham seus laboratórios
instalados na região e iniciaram os testes deste meio de comunicação. Por ser um local
propício, com facilidade para obter materiais e baixo custo, vieram outras empresas do
ramo de tecnologia, também com o intuito de conseguir avanços em eletrônica.
O Vale do Silício é uma das maiores
aglomerações de empresas com domínio
de tecnologia de ponta do mundo. Esta
característica se aplicou, pois a região é
conhecida por desenvolver modelos
acessíveis
projetos

de
de

financiamento,

para

tecnologia,

os

chamados Startups Companies. Com o
crescente desenvolvimento da região, o
quadro atual do Vale do Silício é
parecido com qualquer outro local;
trânsito, imóveis super valorizados e alta
competitividade.
Em um ponto de vista mais atual uma região do mundo que está crescendo em
relação a área de tecnologia é o Oriente, que está sendo considerado muito importante
para a área tecnológica, é uma região que vem tendo um grande interesse em descobrir
17

Tecnologia

novidades e que sempre estão inovando, e isso teve inicio em 1978 quando iniciou sua
reforma econômica, e a China foi o pais que mais cresceu na área nesse anos,
reduzindo rapidamente sua distância em relação aos países de economia avançada.
O sucesso da estratégia chinesa de catching-up se expressa em diversos
indicadores, em ciência, tecnologia e inovação (C, T & I), a ascensão da China tem
sido especialmente impressionante. Desde 1999, os investimentos chineses em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) crescem em média 20% por ano, tendo alcançado
1,44% do PIB em 2007, convergindo rapidamente para a média de 2,1% do grupo dos
principais países avançados. A meta é elevar as despesas com P&D para 2,5% do PIB
em 2020. A emergência da China como potência em tecnologia e inovação é o objeto
do presente estudo.

A China registra um notável desempenho na solicitação de patentes no exterior,
indicador da aplicação do conhecimento científico. O número de patentes de invenções
obtidas junto ao escritório americano de patentes e marcas (USPTO, na sigla em
inglês) atingiu 2.657 em 2010 (90 em 1999).
Já o número de solicitações chinesas de patentes internacionais no âmbito do
Tratado de Cooperação de Patentes (PCT, na sigla em inglês), que garante proteção às
invenções domésticas em 142 países, mais do que triplicou entre 2006 e 2010, levando
a China da oitava para a quarta posição do ranking, ultrapassando a Coreia do Sul, a
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França, o Reino Unido e a Holanda e reduzindo o diferencial em relação à Alemanha,
terceiro lugar do ranking, atrás dos Estados Unidos e do Japão.
Embora os Estados Unidos e o Japão permaneçam como os países-líderes em
ciência, tecnologia e inovação (C, T & I), a China se tornou em 2008 o segundo maior
produtor mundial de conhecimento científico, expresso no número de artigos
publicados, após revisão crítica, em revistas científicas, atrás apenas dos Estados
Unidos. Mantido na atual trajetória, o avanço chinês na produção científica mundial
deverá levar o país à primeira posição em meados da presente década. Em algumas
áreas do conhecimento, como química e nanotecnologia, a China já alcançou
reconhecida excelência.
O sucesso da convergência tecnológica chinesa frente aos países avançados
repousa na visão estratégica de longo prazo do governo, que vem, desde a década de
1980, elaborando sucessivos planos de desenvolvimento cientifico e tecnológico.
Nesses planos, a prioridade conferida à ciência e inovação tem sido coerentemente
articulada com outros aspectos da política industrial, tais como formação de recursos
humanos, estratégias setoriais, propriedade intelectual, uso seletivo do investimento
estrangeiro direto.
O sucesso obtido nos anos foram resultados quatro pricipais focos do pais:
-Inovação nativa: fomento à inovação original própria, à inovação integrada (novos
usos para tecnologias existentes) e à re-inovação (absorção e aperfeiçoamento de
tecnologias importadas), em ordem de melhorar a capacidade de inovação nacional;
-Saltos tecnológicos (“leapfrogging”) em áreas prioritárias: selecionar e concentrar
esforços em áreas-chave, de força e vantagem relativa, vinculadas à economia nacional
e à subsistência da população, bem como à segurança nacional;
-Promoção do desenvolvimento: viabilizar tecnologias-chave que são urgentemente
necessárias para o desenvolvimento econômico e social sustentável e coordenado;
-Liderar o futuro: utilizar pesquisas básicas e tecnologias de ponta para criar novas
demandas e novas indústrias, as quais irão impulsionar o futuro crescimento
econômico e desenvolvimento social.
A emergência da China como potência científica e tecnológica representa um sério
desafio para os países avançados, que já enfrentam a crescente concorrência chinesa
em diferentes áreas, e deve servir de inspiração para outros países em
desenvolvimento.
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2.1- Empresas visionarias na área.

Diversas empresas se destacam e estão cada vez mais querendo se adequar a
tecnologia do mundo atual. Duas empresas que possuem grande atenção e repercussão
pelo mundo são a Apple e a Google, são elas que atualmente todas as pessoas
conhecem ou já ouviram falar.
A Apple é a marca responsável por diversos produtos inovadores e que agradam
todos a cada lançamento ela teve começo em 1976, com Steve Jobs e Steve Wozniak,
dois jovens apaixonados por inovação, que faziam parte de um grupo que montava
seus próprios computadores de forma bastante artesanal. Foi em um dormitório de
faculdade que a Apple Computers Inc. surgiu, trazendo à tona o Apple I, projeto de um
computador bastante avançado para a época, mas que foi recusado por empresas já
consolidadas, como a Atari e a HP.
Embora não tenha sido um grande
sucesso de vendas, o Apple I, que era apenas
a placa de circuito e custava cerca de 600
dólares, foi um bom começo e deixou os
rapazes esperançosos. A placa de circuito
era armazenada em uma caixa de madeira.
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O que era um sonho se transformando na maior promessa da tecnologia e, mais que
isso, em um culto. Com aperfeiçoamentos notáveis, o Apple I ganhou um sucessor: o
Apple II. Lançado em 1977, ele fez muito sucesso, apesar de seu preço elevado – cerca
de 1,200 dólares.

Com características semelhantes às presentes nos computadores de

hoje, o Apple II vinha em um gabinete de plástico e com um teclado incorporado. O
modelo foi tão bem aceito no mercado, que perdurou até o início dos anos 90.
Do Apple II em diante, a empresa resolveu
apostar forte nos computadores com interface
gráfica e mouse, ideia que Jobs afirma ter “sido
emprestada”

da

Xerox,

empresa

onde

computadores com interface gráfica eram
desenvolvidos há tempos.

Jobs pegou os

computadores da Xerox como base para sua
inspiração e trouxe inovações.
Em 1985, o sucesso foi o Macintosh que pareceu desestabilizar a empresa, que
resolveu demitir Steve Jobs e acabou por ficar também sem Steve Wozniak, que voltou
para a faculdade. A partir de então, os computadores da Apple perderam o brilho e
traziam uma interface desatualizada para os padrões da época, com características que
desagradavam os consumidores.
Esta foi uma verdadeira fase de declínio, em que os inovadores e poderosos
computadores da maçã não representavam ameaça alguma para concorrentes como a
Microsoft.

Foi apenas em 1991 que a Apple começou a acordar de seu pesadelo e

lançou o primeiro PowerBook, um computador portátil que reconquistou o público,
alcançando um grande sucesso nas vendas.
Atualmente todos os computadores Apple de hoje trazem o processador Intel que
oferece mais rapidez, estabilidade e compatibilidade aos computadores da marca. Mais
que um hardware e sistema operacional de qualidade.
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O primeiro logo da empresa era um tanto quanto exagerado e representa a cena de
Newton e sua maçã. Ele ia totalmente contra um dos mais fortes princípios de Jobs: a
simplicidade. Percebendo tudo isso, Jobs caiu na real e deu a luz a um dos mais
famosos símbolos de todos os tempos: a maçã mordida.
Já a Google não foge do sucesso, mas é uma empresa que começou em 1998
quando o norte americano Larry Page de 22 anos e o russo Sergey Brin de 21 anos ,
estudantes de pós graduação em ciências de computação da universidade de
STANDFORD resolveram fazer um download de toda a internet , a fim de criar o mais
completo e rápido mecanismo de busca online.
Para isso eles passam a analisar os dados e descobrem que alguns links eram mais
importantes que outros, assim eles daria maior importância a determinados links, que
seria um sistema de classificação de links como um “ PageRank”, e com isso eles
chegam a desenvolver um modelo que aplicado a internet auxiliaria as pessoas no site
de busca e as utilizam sendo uma ferramenta de busca.
Desse modo eles observaram que possuíam um diferencial em relação os outros,
que seria a PageRank, e decidem criar um site de busca que seria direcionado apenas
para a faculdade e que o site seria diferente dos ja existentes, ou seja, não teriam
propagandas de diversas coisas e possuiria a PageRack. Com isso criam o Google que
seria uma pagina de busca muito simples, com o nome em cores primarias e seu fundo
branco transmitindo uma pureza e era contraste com a AltaVista, que era a principal
concorrente da época, e ela possuía um visual carregado, por causa das propagandas.
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Com a criação da Google eles precisavam deixa-la conhecida e como não tinham
dinheiro para realizarem a publicidade da empresa eles adotaram a técnica de
propaganda boca a boca e assim, para que os meninos da Google tivessem um baixo
custo com as maquinas, eles montavam e personalizavam todos os computadores
pessoais utilizados para conduzir suas buscas. Sempre citavam o nome Google pela
faculdade fazendo com que a pagina tivesse cada vez mais acessos.
Com a repercussão que a Google atingiu dentro da faculdade de stanford, tanto
Page com Sergey estavam com o intuito de deixa o site de busca cada vez maior, ao
ponto de não ser um site mais apenas dedicado a faculdade mas a todos. Só que para
isso eles precisavam de apoio de investidores pois não possuíam o dinheiro o suficiente
para tornar o Google acessível para todos. Como isso, Andy Bechtolsheim que era um
investidor de computação adorou a ideia do Google e demonstrou seu desejo em fazer
parte disso, e investiu US$ 100.000,00 nos dois e foi o fator fundamental para a criação
da empresa Google dentro do mercado de trabalho. E para continuarem arrecadando
dinheiro, eles realizam diversas apresentações sobre o que eles diziam que seria a
futura maior rede de buscas do mundo.
Já em 1999, apos o Google ter crescido bastante ela passa por um falta de dinheiro
e para que conseguissem o dinheiro rápido sem ter que sair do controle da empresa eles
passam a persuadir os investidores de risco a investirem conjuntamente.
Com o passar de semanas os investidores iniciais resolveram falar com os
capitalistas de risco afirmando que se eles não achassem um meio termo os garotos da
Google tinham que buscar outros investidores.
E isso instigou os capitalistas e eles E assim concordaram em investir
conjuntamente , cada um investindo 12,5 milhões de dólares no Google e aceitando as
exigências de Larry e Sergey que seria deles permanecerem no controle da empresa.
Apesar de concordarem com essas exigências , essas empresas de capitais de risco
impuseram uma condição : uma promessa de empreendedores de que eles contratariam
um experiente executivo para ajudar a transformar a ferramenta em um negocio
rentável. Brin e Page concordaram. E desse maneira o Google supera a falta de
dinheiro.
Em 2000 Estabelecem uma parceria com o Yahoo!, com a qual se torna seu
provedor de pesquisa padrão. É anunciado o primeiro índice de um bilhão de URLs,
fazendo do Google o maior mecanismo de pesquisa do mundo.
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O Google começa a oferecer pesquisas em chinês, japonês e coreano, aumentando
o número total de idiomas suportados para 15.
Assim a companhia continua com uma trajetória ascendente em termos de receita,
preço de ações, lucro líquido e participação de mercado. Em um infográfico criado
pela Statista e divulgado pelo site Mashable, é possível ver, já no primeiro trimestre
deste ano, que os negócios da gigante de
buscas estão indo de vento em popa.
Para se ter uma ideia, em 2004, a receita
da companhia girava em torno de US$ 5
bilhões. Em 2011, o primeiro trimestre do
ano já faturava US$ 8,58 bilhões e nos três
primeiros meses deste ano, a empresa já
reporta US$ 10,65 bilhões em receita. A
participação de mercado, só no segmento de
buscas, tem uma história parecida. Em 2008,
o Google era responsável por 59,8% das
buscas na internet e, em março de 2012, este
número subiu para 66,4%. O preço das
ações da empresa acompanharam esta
evolução e passaram de US$ 100 em 2004
para cerca de US$ 600 em 2012.
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2.2- Exemplos de inovações tecnológicas.

Existem diversas novidades no mercado atual de tecnologia, a Apple, lançou o que
alavancou a marca que foi o iPhone, um smartphone de notável tecnologia, com
funções de áudio, câmera, internet e muito mais. Utilizando uma tela multitouch e uma
versão reduzida do sistema operacional Mac OS X, o iPhone vendeu mais de 1 milhão
de unidades em apenas 74 dias.
Os telefones inteligentes são importantes por um motivo: integrar computadores e
celulares. Em uma definição rápida, smartphone é todo aquele celular que possui um
sistema operacional, permitindo que aplicações sejam instaladas para os mais diversos
fins, desde programas de edição de textos, até jogos e utilitários.
Mas o novo mesmo é a conexão com internet por redes sem fio. Assim, os usuários

podem baixar arquivos e acessar sites sem a necessidade de utilizar computadores para
isso. É muito fácil notar que desde os primeiros aparelhos da BlackBerry, que eram
voltados a aplicações profissionais, até os atuais iPhones, muita coisa mudou.
A Apple também inovou com os MacBooks poderosos, iMacs que carregam toda a
potência de um computador dentro do próprio monitor e iPhones cada vez mais
versáteis. Além disso, a empresa mostra ao público tecnologias que visam a
portabilidade, como o incrível MacBook Air e o iPod nano 3G, peças que provam o
poder da Apple no mundo da tecnologia.
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É verdade que os notebooks não foram inventados na década em questão, mas foi
nestes últimos anos que começou a ser possível encontrar os computadores portáteis
por preços acessíveis. Um notebook que já chegou a custar 8 vezes o valor de um
computador de mesa.
Muito parecidos com os notebooks são seus irmãos mais modestos, os netbooks.
Com tamanhos que ficam perto das 10 polegadas, os netbooks são ainda mais portáteis
e muito indicados para quem passa muito tempo fora de casa ou do escritório, visto que
possuem autonomia para muitas horas de uso.
Os computadores portáteis são considerados revolucionários, porque tiraram a
computação de cima das mesas e a colocaram em movimento. Foi o passo que faltava
para que a informática saísse de casa e começasse a alçar novos voos.
A internet sem fio também é muito importante. Não fosse por ela, dificilmente os
usuários encontrariam tantas funcionalidades disponíveis em seus computadores para
que os levassem para fora de casa. E não são apenas os computadores que desfrutam
das maravilhas da mobilidade. Não fosse a transmissão de dados sem fio, muitos
aparelhos deixariam de ser tão úteis. Smartphones perderiam milhares de
funcionalidades, video games portáteis não poderiam mais ser utilizados para partidas
em rede, alem de e-readers, tablets e players portáteis também não poderiam mais ser
utilizados para acesso à internet.
Também é necessário lembrar que os conceitos de internet sem fio foram utilizados
também pelos desenvolvedores das tecnologias 3G, que levaram a internet para locais
ainda mais distantes. Sem a necessidade de um hot-spot, a internet 3G é utilizada para
acesso pessoal e permite que usuários conectem-se onde estiverem (a qualidade do
sinal é variável).
Outros nomes de tecnologias para transferência wireless também merecem ser
lembrados. Sabemos que nem todos os usuários possuem conexão rápida em seus
computadores, mas foi esta conexão que permitiu que os grandes serviços fossem
criados e crescessem tanto. Grande parte dos softwares que você usa em seu
computador também só está no atual nível de desenvolvimento porque a banda larga
permitiu.
A grande maioria dos usuários de internet faz pesquisas o tempo todo, e os sites de
busca atuais fazem muita diferença nos dias atuais, seja para encontrar um site ou um
programa, e o Google é a grande fonte de resultados. Em julho de 2000, o site atingiu a
marca de 1 bilhão de páginas indexadas (hoje este número já passa da marca de 1
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trilhão). Com indexações quase instantâneas, grande parte das páginas pode ser
encontrada no motor de busca, minutos após a publicação.
Com este incrível número de páginas registradas nos servidores, dificilmente você
poderá buscar por algo (que exista) e não encontrará nos resultados do Google. Em um
resumo rápido, o Google revolucionou a década porque tornou possível o encontro de
tudo o que há na internet em poucos segundos.
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CAPÍTULO III: A América Latina e a inovação tecnológica.

3.0- Países da América Latina com inovação tecnológica.

O número de usuários da tecnologia da informação e comunicação (TIC) na
América Latina está crescendo diariamente, mas a região não têm acesso ao capital
financeiro e humano para se desenvolver melhor nesta área - é o que mostra um estudo
apresentado nesta quinta-feira em Montevidéu.
A América Latina tem "problemas de acesso ao capital e capital humano" para
desenvolver suas próprias plataformas competindo com empresas de fora da região,
apontou Raul Katz, professor da Universidade de Columbia. Ele aponta, que enquanto
o investimento privado de Israel em capital de risco para o desenvolvimento
empresarial no ecossistema digital é alto, na América Latina esse investimento é muito
melhor.
Segundo o Centro de Estudos de Telecomunicações da América Latina e pela
Fundação Telefônica, o setor público da região investe cerca de 19,1 bilhões de dólares
ao ano em TICs. Da mesma forma, o número de profissionais especializados é
insuficiente para alimentar o desenvolvimento do setor em um ritmo mais rápido do
que hoje.
A economia digital é responsável por 4,3% do PIB regional e detém 900.000
postos de trabalho. No caso específico da Internet, entre 2006 e 2013 dobrou o número
de usuários na América Latina e 47% da população era usuária da Internet.
Dessa maneira, após viver períodos conturbados no passado, nos aspectos social,
político e econômico, a América Latina dá sinais de recuperação. Se os Estados Unidos
têm o Vale do Silício como polo tecnológico de referência mundial, os latinoamericanos também veem startups e empresas de tecnologia surgirem com força. Os
índices de crescimento da região favorecem a criação e o fortalecimento de polos.
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De acordo com dados do relatório Startup Latin America: Promoting Innovation in
the Region, divulgado em 2013 pela Organisation for Economic Co-operation and
Development,

a

OECD,

países

como

Brasil

e

Chile

têm

políticas

consolidadas de seed e venture capital para promover startups. Já Buenos Aires,
Santiago, Lima e Bogotá estão entre as melhores cidades latinas quando trata-se de
polos tecnológicos.
A Argentina, destaca-se o business training e o investimento em incubadoras. Já
Chile e Peru possuem altos índices de investidores informais apostando em
empreendimentos locais - 16% e 11%, respectivamente. O índice é mais alto do que
países como os Estados Unidos (5%) e o Reino Unido (3%).
A partir das conclusões da OECD, é possível classificar as cidades relacionadas a
seguir estão entre as melhores do mundo para a criação de empreendimentos e startups.
A opção por empreender na área de um polo tecnológico coloca o empresário próximo
dos investidores e do capital humano necessário para inovação.
As 4 cidades latino-americanas com polo tecnológico promissor são: Santiago,
Chile; Bogotá, Colômbia; Buenos Aires, Argentina e Lima, Peru.
O polo tecnológico de Santiago conta com participação do governo, que auxilia
startups através do programa Start-Up Chile, que permite a incubação de projetos
promissores através de incentivo de até US$ 40 mil.
Por possuir indicativos econômicos maiores do que os vizinhos de continente,
também recebe investimentos de fundos privados e de capital-semente de outros meios.
Além disso, a cidade conta com altos índices de qualidade de vida.
A capital da Colômbia não é considerada um destino principal quando o assunto é
investimento em tecnologia, mas seu crescimento recente merece destaque. A ascensão
de Bogotá na área começou após a instalação de uma política rigorosa de combate ao
narcotráfico, que tanto prejudicou o país por décadas.
A estabilização colombiana recente voltou a atrair investidores norte-americanos,
que ajudaram a transformar Bogotá em um polo tecnológico de referência para o
continente.
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De acordo com a Startup Buenos Aires, organização que conecta e dá suporte a
empreendedores da capital, foram lançadas 9.998 companhias na capital argentina,
apenas no ano de 2013. O cenário promissor se deve, entre outros fatores, ao menor
custo de vida e ao alto índice de estudantes universitários e de graduandos. Além disso,
situa-se na mesma faixa de fuso horário de muitas cidades norte-americanas, o que
facilita o investimento no país. Entre as empresas mais promissoras surgidas em
Buenos Aires está o Mercado Livre, referência em e-commerce na América Latina.
Assim como no Chile, o Peru também possui o seu programa de incentivo a
startups criado pelo governo. O Startup Peru auxilia empreendimentos inovadores e de
alto impacto, principalmente projetos voltados para a área de tecnologia. De acordo
com informações do Ministério da Produção do país, entre os objetivos estão auxiliar
como plataforma de encontro e colaboração para as startups peruanas. Além disso, o
país é um dos mais baratos da América Latina, o que favorece o estabelecimento de
empreendimentos.

3.1- Diferença da América Latina para outras regiões.

O setor industrial, investimentos, juros e reformas explicam diferença regional.
Vemos que em 1980, a produção industrial no Brasil era maior do que a da Tailândia,
Malásia, Coreia do Sul, Índia e China juntas. Trinta anos depois, representava apenas
10% do total produzido por esses países.
O mesmo aconteceu, em menor grau, com outros países da América Latina. Se
antes despontavam em relação aos asiáticos, perderam o diferencial competitivo e
tentam correr, em vão, atrás do tempo perdido. A América Latina ficou para trás
quando comparada aos outros países pelos aspectos, culturais, políticos, históricos,
econômicos, administrativos.
Desde a década de 80, países asiáticos como Coreia, Cingapura, Malásia e
Tailândia têm crescido a uma taxa anual de 7%, enquanto China, Índia e Vietnã, em
torno de 9%. No mesmo período, a América Latina cresceu somente 3%. Isso não
significa, contudo, que os países latino-americanos não têm capacidade de crescer.
Pelo contrário. Argentina, Chile e Peru, na década de 90; o Brasil e o México, na
década de 60 e 70, registraram taxas de crescimento semelhantes às verificadas na
Ásia.
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A principal diferença é que o crescimento latino-americano não foi sustentado.
Existe três razões para isso:
1- Diz respeito à taxa de investimento privado, que é de 30% do PIB na Ásia,
enquanto que, na América Latina, é de 15%. Como resultado, o investimento
por trabalhador ocupado na economia brasileira é menor do que na década de
80, enquanto Índia e China apresentam taxas 8 e 12 vezes maiores,
respectivamente.
2- A política econômica na Ásia é claramente keynesiana com taxas de câmbio
competitivas e taxas de juros baixas e estáveis.
3- A reforma econômica na Ásia, ou seja, a liberalização do comércio, a
liberalização financeira, foi pragmática, lenta e seletiva. Na Índia, a reforma foi
lançada na década de 80, mas a primeira redução de tarifas de importação
ocorreu em 87 e a primeira abertura financeira, em 93.
Dessa maneira deu tempo aos agentes econômicos de se adaptar às mudanças e na
América Latina, a reforma foi adotada como uma religião. Tudo foi feito da noite para
o dia. Em dois ou três anos, todas as reformas foram implementadas. O resultado foi
uma enorme confusão.
Há outro fato que a América Latina aceita que o mercado dite as regras, ao deixar a
taxa de câmbio à mercê da oferta e da procura, o que, normalmente, produz resultados
desastrosos. Mas apesar desses diagnósticos, segundo a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL), a América Latina tem crescido na primeira
década deste século de forma muito estável.
Isso está ligado ao fator que nos diferencia da Ásia. Na América Latina, temos uma
ilusão do mundo das finanças. Nos anos pré-crise, de 2002 a 2007, a América Latina
cresceu entre 4% e 4,5%, mas o valor dos ativos financeiros - aí incluídos as bolsas de
valores, os títulos públicos e privados, os ativos dos bancos, cresceu mais de 30% ao
ano, ou seja, cinco ou seis vezes mais do que o Produto Interno Bruto (PIB).
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Todo mundo achava que isso seria sustentável. É a mesma ilusão que contaminou o
mundo ocidental desenvolvido: a crença de que a economia pode crescer independente
do que ocorra com o investimento, a produtividade e a mudança tecnológica, ou seja, a
economia real.
Na América Latina, a elite está relacionada às finanças e prefere o setor financeiro
a correr os riscos no mercado (de produtos). Na América Latina, temos a melhor
rentabilidade financeira do mundo, duas a três vezes maior do que em outros lugares.
Isso se deve a uma política econômica que tem sido fundamental para a
desindustrialização da região, a falta de diversificação econômica, a falta de aparato
tecnológico. A América Latina abandonou sua política industrial com a ideia de que
poderia crescer com commodities e finanças.
É o que se vê nos últimos anos no Chile, a questão é que, se o preço do cobre no
Chile volta aos tempos normais, o deficit em conta corrente salta para 15% do PIB do
país.
Agora relacionando a tecnologia vemos que hoje em dia a importância das
tecnologias de informação e de comunicação (TIC) tem aumentando de maneira
exponencial, estão presentes em todas as veias da vida cotidiana. Sem TIC, os
governos não podem funcionar corretamente, essas tecnologias desempenham um
papel fundamental na sociedade moderna e contribuem de forma significativa para a
resolução de importantes desafios para uma sociedade.
Como o eixo de “inovação” o motor das TIC, é a energia, particularmente a
eletricidade e relacionando isso, atualmente, a Europa e América do Norte já iniciaram
a instalação de redes inteligentes de energia, com o objetivo de melhorar a eficiência
no seu uso final e atender à desregulamentação dos mercados de baixa tensão. Esse
processo inclui a implementação de geração renovável em pequena escala, como
telhados solares conectados às redes, de forma a fazer frente às metas de reduções de
emissões de gás carbônico. Mas essas preocupações não se resumem a essas regiões: a
intensa participação de gente do mundo inteiro.
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No Brasil, essas discussões têm avançado rapidamente, uma vez que tanto o
governo como a iniciativa privada já perceberam a importância de criarem capacitação
tecnológica nessas novas áreas que, em breve, estarão dominando a área energética.
Algumas ações já estão em curso.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tomou, iniciativas importantes no
sentido de modernização da infraestrutura de eletricidade no país, incluindo a
realização de consulta pública sobre medição eletrônica, a regulamentação do uso da
comunicação pela rede elétrica e o início de um estudo sobre melhorias na metodologia
de cálculo de tarifas de eletricidade. Além disso, o Plano Nacional de Eficiência
Energética (PNEF) deve descrever a estratégia a ser adotada para garantir os 10% de
redução de consumo elétrico por meio do aumento da eficiência energética, como
previsto no Plano Nacional de Energia 2030.
Entre os agentes consumidores, os projetos desenvolvidos se concentram, de uma
maneira geral, em redução de custos pelo acesso ao mercado livre e na busca de
eficiência energética, seja através de substituição de equipamentos ou pela modulação
da carga e monitoramento do consumo. Em alguns casos, tem havido o interesse
crescente por estudos de cogeração de energia, que em nosso país, por questões
tributárias, tem retorno maior em várias aplicações do que na maioria dos países do
mundo.
O cenário energético nacional está avançando de forma muito rápida. Além das
iniciativas já enumeradas, todas as empresas de energia estão estudando o tema e já
foram feitos projetos bastante significativos. A continuidade do desenvolvimento das
TIC e dos sistemas elétricos para atendê-las exigem a amplo engajamento e
colaboração global. Junto com as experiências já desenvolvidas por aqui, esse evento é
uma mostra de que o Brasil e a América Latina estão plenamente inseridos nesse
processo.
O Brasil além da ITS direcionada a energia também possui a necessidade de
diversas empresas em inovar e investir na evolução tecnológica e, consequentemente,
favorecer a expansão econômica da nação.
Comparado com a Coreia do Sul, que vem investindo pesadamente em educação
nos últimos anos. E com isso são, mais capacitadas, passaram a produzir produtos e
serviços que o mundo deseja, ganhando em escala e competitividade no mercado
mundial em muitos aspectos.
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Deve-se destacar que a Coreia do Sul, assim como diversos países que hoje
progridem, apostaram significativamente em tecnologia e evoluções tecnológicas. Em
especial, investiram na capacitação profissional e criatividade de seus trabalhadores,
para que estes gerem a inovação que o mundo reconhece e deseja. Este é um caminho
que o Brasil precisa reconhecer e apoiar pesadamente.
É urgente a necessidade do Brasil em investir mais em tecnologia e no seu
potencial de criação de inovações, este pode não ser o único caminho, mas com certeza
é um dos principais para elevar a riqueza de um país. Vendo o PIB per capita em
alguns países, comparado ao brasileiro, fica claro que, se não melhorarmos alguns
fatores, o sonhado futuro que espelha esta grandeza corre sério risco.
De acordo com estudo do FMI, grandes potências mundiais e sinônimos em
inovação, como Estados Unidos e Alemanha, tiveram bons índices de PIB per capita,
em 2014, com US$ 54,6 mil e US$ 47,6 mil de rendimentos, respectivamente. A
Coreia do Sul, está longe das primeiras posições, mas possui um elevado índice de
US$ 28,1 mil, mostrando mais uma vez que uma boa situação econômica do país é
fundamental. Já o Brasil, aparece ainda mais longe das grandes potências, com a
quantia de US$ 11,6 mil por ano.
Muitos são os fatores que influenciam números tão ruins, com alguns deles sendo
difíceis de serem mudados em curto prazo de tempo, mas, com certeza, se
aumentarmos o valor da produção brasileira com significativo acréscimo de tecnologia,
poderemos elevar estes valores, no mínimo, a um patamar minimamente aceitável para
um país tão grande e com tantas diferenças sociais.
Precisamos reativar leis de incentivo à inovação tecnológica e mesmo criar novas
opções de viabilização. Estes estímulos naturalmente devem partir do Governo
Federal, mas não devemos desconsiderar a possibilidade de Estados e Municípios, a
partir do perfil de suas populações, terem leis específicas que apoiem empresas, suas
inovações e a capacitação tecnológica, apostando no potencial criativo do povo
brasileiro.
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Existem diversas formas de ajudar o Brasil a melhorar e a crescer, nós temos
experiência em trabalhar a inovação tecnológica de diferentes maneiras. Havendo um
mínimo de apoio do governo, e que eventualmente ele abdique de impostos em um
primeiro momento, o nosso país retornará rapidamente a subir seus índices de
investimento e a melhorar o reconhecimento mundial do produto brasileiro.
Apoiar a inovação tecnológica, além do claro potencial de ajudar o Brasil a evoluir
mundialmente, também pode gerar melhorias significativas da qualidade de vida da
população.

3.2 - Ascenção e apostas futuras da América Latina na área tecnológica.

O investimento total em tecnologia entre as seguradoras da América Latina espera
atingir US$9,6 bilhões para fins de 2016, com uma taxa de crescimento anual de
18,5% para o período 2014-2016. Esses números refletem o impacto de investimentos
mais altos em tecnologia pelas seguradoras na região.
As seguradoras de vida investirão US$2,63 bilhões em 2014, 39% do investimento
total, um aumento de 52,9% com relação a 2013. O investimento se expandirá para
US$3,06 bilhões em 2015 e para US$3,9 bilhões em 2016, com uma taxa de
crescimento anual de 16,2% e 26,6% respectivamente. O investimento em tecnologia
nos países da América Latina é muito variável.
Por exemplo, o mercado brasileiro representa mais de 60% do total dos prêmios de
vida na América Latina. O crescimento do investimento tecnológico do Brasil vai a um
ritmo mais importante que o resto da região. Ainda com a variedade dos níveis de
investimento, o crescimento geral do investimento em tecnologia para as companhias
de seguros é relativamente rápido.
O investimento em tecnologia para 2014 realizado por companhias de seguros
gerais representa 61% do total. A Celent espera que as seguradoras de não-vida gastem
US$4,2 bilhões em 2014, ou cresçam 63,7% após 2013. O investimento destas
companhias crescerá até US$4,8 bilhões em 2015, e atingirá US$5,7 bilhões em 2016
com uma taxa de crescimento anual de 15,7% e 17,9%, respectivamente.
Enquanto o investimento em TI na América Latina como mercado representa só
uma fração da despesa da América do Norte ou da Europa, a proporção do
investimento é impressionante e tem aumentado nos últimos anos, como consequência
35

Tecnologia

de um mercado mais competitivo e uma maior necessidade de automatização para
gerar eficiência e agilidade, sem deixar de ser compatível com uma regulação mais
intensa.
É certo que a indústria de TI continuará crescendo. De acordo com recentes
previsões da IDC, os gastos mundiais de TI e telecomunicações devem atingir cerca
de 4 trilhões de dólares em 2015, dos quais a maior parcela se concentrará em novas
tecnologias, como soluções de mobilidade, nuvem e Big Data.
Na América Latina, a empresa de análise prevê que os investimentos em TI

crescerão 5,7% este ano. Para lidar com o crescimento atual e futuro, as empresas de
TI devem contar com uma força de trabalho qualificada e com competências
específicas para atender às novas demandas dos clientes e se adaptar às mudanças na
dinâmica tecnológica.
No entanto, o maior desafio para as empresas de TI na América Latina e em todo o
mundo é encontrar e reter capital humano. Como líder global em prestação de serviços
de TI, a TCS tem testemunhado em primeira mão duas questões principais que
empresas de tecnologia enfrentam em termos de aquisição e retenção de talentos na
América Latina: a escassez de candidatos e a crescente migração de talentos
qualificados para países mais desenvolvidos.
Há muitas funções de TI e, ao mesmo tempo, baixíssima oferta de profissionais
qualificados para satisfazer os requisitos do setor, particularmente na América Latina.
Esse cenário faz aumentar a concorrência entre as empresas que precisam contratar
pessoal com formação acadêmica e competências ideais.
A pesquisa de 2014 sobre Escassez de Talentos do Manpower Group coloca os
profissionais de TI e engenheiros entre as 10 posições mais difíceis de serem
preenchidas. Metade dos 10 países que mais enfrentam dificuldade para encontrar
profissionais está na América Latina: Peru, Brasil, Panamá, Argentina e Colômbia.
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Um fator importante por trás dessa escassez é o baixo número de diplomados latinoamericanos com os requisitos necessários para ocupar cargos de TI. Profissionais com
formação universitária na região variam dependendo do país, em uma escala que vai de
5% na Costa Rica até 14% na Argentina; a América Latina como um todo está com
uma produção defasada de engenheiros.
Na Argentina, apenas 40% dos postos de trabalho disponíveis em engenharia são
preenchidos devido à escassez de profissionais - há aproximadamente um graduado em
engenharia para cada 8 mil habitantes no país. Em comparação, os países
desenvolvidos têm em torno de um engenheiro para cada 2,5 mil cidadãos.
Uma tendência recorrente nos países em desenvolvimento, incluindo os da América
Latina, é a de jovens que buscam melhores salários e oportunidades de crescimento
profissional no exterior. Não há apenas um pequeno grupo de talentos qualificados,
como também aqueles que preenchem os requisitos muitas vezes optam por migrar
para outros países.
De acordo com o Banco Mundial, cerca de 90% dos imigrantes da América Latina e
70% de todos os profissionais com faculdade do Caribe seguem para países da OCDE
em busca de melhores oportunidades de trabalho.
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Para fazer frente à escassez de competências na região, é fundamental investir em
programas de desenvolvimento profissional dos atuais funcionários bem como de
novos talentos. Tais iniciativas são essenciais na gestão de talentos e no planejamento
sucessório. Quando se contratam recém-formados, é importante investir em
treinamentos logo nos primeiros meses, antes de atribuí-los a projetos específicos.
Mesmo com todos esses fatos ainda vemos que quando nos referimos às start-ups,
não podemos deixar a América Latina de lado. Muitas boas ideias surgem no Brasil e
nos países próximos. Steve Blankcita Santiago (a capital do Chile) como um dos
grandes polos, pois, além de possuir empresas com propostas muito interessantes, o
governo oferece excelentes incentivos para esse mercado que cresce tanto.
Mais do que isso, universidades chilenas, como a Universidade Católica do Chile,
incentivam os estudantes a investirem em tecnologia. O país ainda é palco de fóruns de
inovação tecnológica. Também devemos nos lembrar do Brasil, que reúne
pesquisadores e investidores com maestria nos fóruns de inovação — além de ter uma
grande gama de desenvolvedores envolvidos com o software livre.
Em São Paulo, temos duas grandes cidades para citar. Campinas é um polo de startups de altíssima qualidade, tendo inclusive uma associação dedicada ao tema. Também
é preciso falar sobre São José dos Campos, que, além de ter empresas dedicadas à
tecnologia, conta com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) — uma das mais
respeitadas instituições de ensino do país.
Na região existe muito mais do que investimentos na produção de tecnologia, pois
os fomentos educacionais também são muito presentes. Para finalizar o tema “América
Latina”, ainda podemos citar a capital Argentina (Buenos Aires), que conta com o
“Pallermo Valley”. Trata-se de uma região que trabalha somente com alta tecnologia.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Como podemos ver a tecnologia é algo que esta presente nos dias dias das pessoas
mesmo antes delas saberem o significado dessa palavra, ela indica a novidade da época
sendo algo que facilite a vida das pessoas de modo que possibilitam a elas contato mais
fácil com o que elas precisam.
Foi dessa forma e é assim até hoje, por isso diversas regiões estão se dedicando
cada vez mais para sempre ter algo novo para ser considerado uma inovação tecnologia
para a época, atualmente vivemos na era da internet, que movimenta tudo e todos.
Onde todos possuem ou querem ter um smartphone, para ter as facilidades que ele
oferece e por ter algo atual em mãos.
Com isso todos os países possuem interesse na tecnologia e nas consequências que
ela trás, pois podemos dizer que um país que é tecnológico é um pais desenvolvido,
com a politica, economia, e outros assuntos, a maioria estando favoráveis. Por isso que
atualmente ocorrem diversos apoios financeiros para a área de pesquisas tecnológicas.
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INTRODUÇÃO
Pode-se afirmar que, em razão do processo de globalização atual, a vida
profissional exige cada vez mais tempo, dedicação e preparo para alcançar o sucesso. A
população em geral está imersa em uma profunda busca de realização e felicidade, seja
em aspectos pessoais ou profissionais. Porém, a ambição pelo melhor posto dentro do
mercado de trabalho acaba por cegar o homem, que deixa de lado seu bem-estar,
dedicando-se inteiramente à sua vida profissional.
Martin Seligman apresenta em seu livro “Florescer” uma nova compreensão
sobre felicidade e bem-estar. Para Martin, felicidade, sentido, amor, gratidão,
crescimento, entre outros fatores, constitui o florescimento e o bem-estar humano. O
autor também cita em sua obra a teoria da psicologia positiva, que tem a ver com nossas
próprias escolhas. O tema da psicologia positiva é o bem estar, que o principal critério
para a mensuração do bem-estar é o florescimento pessoal, e que o objetivo da
psicologia positiva é aumentar este florescimento.
Como citado acima, as pessoas buscam sempre mais pela realização e a
felicidade nos mais variados aspectos da vida. Assim, Seligman afirma em sua obra que
as pessoas que têm o máximo de emoção positiva, engajamento e sentido, são as
pessoas mais felizes e têm o máximo de satisfação com a vida.
O bem-estar é constituído por cinco elementos: emoção positiva, engajamento,
sentido, relacionamentos positivos e realização. Todos esses elementos têm três
propriedades definidas: Contribui para a formação do bem-estar; Muitas pessoas o
buscam por ele próprio, e não apenas para obter algum dos outros elementos; É definido
e mensurado independentemente dos outros elementos.
É importante que as pessoas saibam equilibrar a vida profissional e pessoal, não
deixando de lado sua saúde e bem estar. Por isso, muitas organizações optam por aplicar
e oferecer métodos orientais, visando estimular seus funcionários a se desenvolverem
melhor e terem uma boa qualidade de vida dentro e fora da empresa.
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CAPÍTULO I – FILOSOFIAS ORIENTAIS

1.0 – Filosofias orientais: Conceitos e Origens
Filosofia tem como definição básica a busca pelo conhecimento último e
primordial, a sabedoria total. Nada escapa à investigação filosófica. O campo de estudo
filosófico é vasto e foge da compreensão de várias pessoas, que chegam a pensar que a
Filosofia é algo inútil. Além disso, seu significado é muito distorcido no conhecimento
popular, que muitas vezes a reduz a qualquer conjunto de ideias específicas, as
“filosofias da vida”, ou basicamente a um exercício poético.
Todavia, como sendo o ponto de partida de praticamente todos os estudos do
conhecimento humano, a filosofia estudou tudo o que pôde, estimulando e produzindo
os mais diversos campos do saber. Mas diferente da Ciência, a Filosofia não é empírica,
ou seja, não faz experiências. Na filosofia, a razão e a intuição são as principais
ferramentas, que tem como fundamento contemplar o deslumbramento da realidade, da
vontade do conhecer, a rigorosidade do raciocínio, para atingir a estruturação do
pensamento e a organização do saber.
A filosofia oriental, como o próprio nome sugere, se desenvolve em países da
Ásia Oriental e do Oriente Médio. Porém, a história da filosofia oriental é complicada,
pois envolve questões religiosas, com qual esse tipo de filosofia tem vinculação
histórica, porém nem sempre filosóficas. Podemos mencionar inúmeras filosofias bem
conhecidas, como o Budismo, Judaismo, Zen, Taoismo, além de muitas outras.
Durante muito tempo, a filosofia andou lado a lado dos mitos e religiões. Mas
isso não significava o imobilismo das ideias, já que uma sistematização da doutrina já
estava pronta ou em processo de elaboração em três regiões: Mesopotâmia, Índia e
China.
Já em 4.000 a.C, na Mesopotâmia, assírios e caldeus estruturaram uma visão do
mundo, que perdurou até Zoroastro propor um Deus único e fazer a reforma religiosa
atual no Irã. Nesta região da Ásia, entre os rios Tigres e Eufrates (atualmente, Irã e
Iraque, respectivamente) surgiram grandes inovações como, a escrita (suméria),
agricultura, engenharia hidráulica, entre outras. Algumas cidades como Uruk, Nippur e
Eridu existiam há 3.000 a.C, com um comércio crescente e regular e uma cultura que se
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estendeu aos povos vizinhos e
alcançou distantes terras como a
Índia e a China. Nesses primeiros
tempos de vida social, se originou a
forte crença do Neolítico na deusamãe, que personificou a terra, se
desmembrando

em

inúmeras

culturas e divindades sobrenaturais
correspondentes

à

força

da

natureza. O sistema de divindades e crenças ficou claro no século VIII a.C, quando
Zoroastro ou Zaratustra ensinou a Pérsia a viver com a existência de somente um deus,
princípio do bem, Ahura Mazda. Presente na mente de cada ser humano, lutou
constantemente contra Arimã, o princípio do mal, e cabe a cada um agir corretamente
para a vitória do bem.
A origem da civilização indiana se encontra em um passado remoto, mas que se
estuda a partir de 1500 a.C, quando a cultura antiga principia com os arianos na região.
Essa cultura se estende em coleções de obras em sânscritos, hinos, e emergem ideias
poderosas como a existência de uma ordem no universo, nos níveis físicos e morais, e
na necessidade de sacrifícios para conservá-la. Uma complexa liturgia do qual se
encarrega à casta dos sacerdotes.
Um dos primeiros pensamentos da época consiste ao espírito dos indianos que se
dirige mais ao eterno do que ao temporário, daí a dificuldade para precisar datas. Na
evolução do pensamento indiano sobressaem dois períodos: Período Veda, 1500 a.C –
500 a.C, e Período Clássico, 500 a.C – 1000 d.C. O Período Veda se caracteriza pela
unidade ao redor da religião Brahmanica. O significado do nome vem de escritos
religiosos, de diversas épocas e diversos autores anônimos, chamados Vedas. Dentro
destes escritos há subdivisões conforme o desempenho do culto. Rig Veda (versos):
Convocador; Sama Veda (cantos): Cantor; Yagur Veda (preces): Oficiante; Atherva
(fórmulas mágicas): Somo Sacerdote.
Ano a ano, esses escritos recebiam novas adições e divisões chamadas doutrinas.
A mais importante era a doutrina Upanishadas. Esse termo significa “comunicações
confidenciais ” e tem como princípio a dificuldade e a confidencialidade de textos
contidos ali. Os Upanishadas rompem com os conceitos e ideias originais de divindade
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e veem o brâman como espírito único de realidade, presente em tudo. Cabe ao homem
purificar sua alma, e assim identificar-se com o real eterno. Isto se faz a partir de
inúmeras e sucessivas reencarnações, que se definem e se dirigem por linha ou regra, o
carma.
A doutrina do Brahmán, a princípio, significava oração. Mas aos poucos
ocorreram pequenas mudanças no conceito. Mais tarde este termo significava
conhecimento religioso. E por fim, o princípio criador cósmico, o fundamento original
de todas as coisas.
Originalmente, a doutrina do Atman significava sopro ou fôlego. Mais tarde se
tornou o mais íntimo do próprio eu, da alma, do espírito. Enfim, entendia-se por Atman
“o em si mesmo”.
Outra doutrina importante foi a da Transmigrácion das Almas. Esta doutrina
sustenta que após a morte a alma se translada no ponto de partida e de acordo com à
bondade ou maldade de seus atos, nascerá novamente bom ou mau, e pouco a pouco se
irá apurando.
O Período Clássico caracterizou-se por abundantes críticas ao Brahmanismo, o
aparecimento de um materialismo demasiado exagerado e de um misticismo profundo, a
língua empregada para expressar as doutrinas se tornava muito popular, além da
filosofia deste período que não era esotérica. Também neste período, as doutrinas
ortodoxas são conciliáveis com o Brahmanismo. Sobressaem: Niaya - Vaisheshica Sankya - Yoga - Mimansa – Vendata. As doutrinas heterodoxas não são conciliáveis
com o Brahmanismo. Sobressaem: Materialismo dos Charvakas - Jainismo – Budismo.
Dando ênfase às doutrinas heterodoxas, podemos citar que o Materialismo dos
Charvakas é um sistema que não somente ataca o Brahmanismo, como também toda
classe de religião. Segundo eles, o único existente é a matéria.
O Jainismo é dividido em diversas seitas, como os alvos e os nus. De acordo
com a teoria deles, o mundo está composto de seres animados e inanimados, e o homem
é alma, mas uma alma contaminada pela matéria. Por isso este, mediante a penitência,
tem de conseguir independizar o mais que possa da matéria, para poder chegar à
felicidade.
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O Budismo foi, sem dúvidas, uma das principais doutrinas clássicas. Sidharta
Gautama tinha envolvimento em muitas lendas de caráter mitológico, e pertencia a uma
família muito nobre. Mas após perceber o sofrimento de outros, se propôs a realizar uma
renovação. Se tornou monge, com métodos de penitencia exagerado. Adotou o nome de
Buda, que significa o Iluminado, e agrupou seus discípulos em pequenas comunidades.
Em seus ensinamentos, Buda propunha o esforço de cada um para livrar-se dos desejos,
das ilusões, do individualismo, para assim cortar a cadeia de reencarnações, que levaria
a enfrentar novamente doenças, sofrimento e a morte.

No século XVI a.C., começa a vigorar na China a ideia de que o mundo é regido
por forças misteriosas e de que cabe ao imperador intermediar entre o homem e ShangTi, a divindade celeste. Assim, as pessoas buscam a felicidade seguindo a sabedoria
deste soberano e das constantes consultas ao I Ching (livro das mutações), um manual
que aconselha nas tomadas de decisões de cada um. Cada situação ou ato abrange duas
forças opostas: o Yin e o Yang. O Yin, é o princípio feminino, a água, a passividade, a
escuridão e absorção. O Yang é o princípio masculino, o fogo, a luz e a atividade. É
errôneo pensar que a visão desses polos representa bem e mal, certo e errado, luz e
trevas. Mais apropriados é entendê-los como ação e reação inerente à natureza do
homem. Com isso, essas ideias abrangem que duas correntes, que embora adversárias,
tem raízes comuns na tradição chinesa: confucionismo e
taoísmo. O confucionismo é uma sistematização éticofilosófica, destinada a mantes a estabilidade da nação. Já
o taoísmo despreza valores familiares, sociais e
governamentais, e consideram os desejos e o egoísmo
são artifícios passageiros.
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1.1 – A INFLUÊNCIA DAS FILOSOFIAS ORIENTAIS NAS EMPRESAS
A realidade no mundo dos negócios não é algo simples. Tarefas, mudanças,
competições, incertezas, urgências, entre outros, são aspectos do dia-a-dia de uma vida
corporativa dentro de uma empresa. Quando o assunto filosofia é abordado, muitos
acham perda de tempo, mas não compreendem que grande parte da falta de tempo e do
fracasso nas tarefas vem da falha de responde questões básicas, por exemplo: quem
somos, onde estamos, o que queremos, o que faremos, como faremos, por quê. Essas
respostas parecem óbvias, mas em meio de tantas transformações, é crucial que sejam
respondidas conscientemente e revisadas constantemente, pois isso irá contribuir para
que as pessoas entendam particularidades da empresa, podendo tomar decisões mais
embasadas, evitando erros de trabalho.
A influência que a filosofia exerce no comportamento de colaboradores e
consumidores acaba moldando todos os aspectos da nossa cultura: moral, religião, arte,
economia, ciência, política. Em áreas da administração, como liderança, criatividade,
relacionamento, ética, motivação – grandes filósofos oferecem insights valiosos.
Exemplo, Sócrates, Maquiavel, Sun Tzu, Nietzche.
As organizações

buscam,

continuamente,

aprimorar

os processos de

gerenciamento no sentido de uma maior eficácia em seus negócios.
Desde Taylor e Fayol – 1900, passando pela Escola de Relações Humanas –
1930, pela Pesquisa Operacional – 1940, pelo Planejamento Estratégico – 1950 a 1970,
pela Qualidade Total – 1980, e Gestão do Conhecimento – 1990 em diante, as
organizações consolidam e incorporam novos modelos gerenciais e novas formas de
relacionamento com seus trabalhadores e clientes. Esta evolução organizacional existe
devido à evolução da sociedade, podendo ser considerada um ciclo contínuo interligado,
um influenciando o outro, o que gera a constante amplitude.
Visando o aperfeiçoamento de processos produtivos, cooperação, organização, e
principalmente adequando-se a necessidade do mercado, grande parte das grandes
empresas, começaram a adotar filosofias orientais para melhor desempenho dos
funcionários. Grande parte destas filosofias estão focadas na participação dos
colaboradores, na busca e evolução dos principais problemas que ocasionam
ineficiências e principalmente os desperdícios no processo. Questões de ordem
organizacional, sociais e ergonômicas, pela valorização do trabalho do colaborador, não
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somente pelo resultado financeiro, mas também pela contribuição na busca das
melhorias e na otimização das condições de trabalho.
Desenvolver os profissionais continua sendo uma das maiores preocupações das
empresas. Com isso, as organizações fornecem treinamento alternativos, visando
estimular e aprimorar características individuais, persistência, determinação, foco, além
de tirar os funcionários da rotina.
A filosofia oriental remete por si só elementos como equilíbrio e introspeção.
Foi com este objetivo que surgiu o treinamento “Despertar do Guerreiro Interno”, que
leva lutas como Jiu-Jitsu, Karatê, e Kendo, mescladas com movimentos de Yoga, para
dentro das empresas. O treinamento é sempre conduzido por um professor especialista,
e tem duração média de 1 hora. Inicia-se sempre com um momento de meditação e
reflexão, avança para a parte física, no meio da dinâmica da luta. Áreas profissionais
que exigem maior equilíbrio e perseverança, como vendas e atendimento, são as que
mais recebem este tipo de treinamento.
Um dos recursos aplicados em algumas empresas
tem relação com a música. Através de dinâmicas e jogos
musicais, os funcionários têm oportunidade de aprender
muitos conceitos que fazem parte do mundo corporativo,
como liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão,
atendimento ao cliente e gestão do tempo. As pessoas
fazem trabalho de percussão corporal, onde o elemento
central é o tempo da música, e isso facilita o
entendimento de como gerir o tempo no dia a dia.
Estimular a criatividade em jogos musicais através do canto também é um dos recursos
do treinamento. E além de desenvolver habilidades, o treinamento com música é um
forte elemento de integração entre colaboradores.
Um outro método é o de jogos de tabuleiro. Desde criança esses jogos
colaboram com o desenvolvimento intelectual do ser humano. Por isso as empresas
estão implantando jogos, como Xadrez e Othello, para desenvolver a capacidade de
concentração, memorização e raciocínio lógico.
No oriente, basicamente tudo é baseado na cultura dos opostos, sempre há a
necessidade de entender como os objetos em estudo interagem e repercutem no meio
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que os cerca. Esta visão holística, compreende o mundo como um todo, analisando as
consequências geradas no meio. O mundo oriental tende sempre a elaborar suas
estratégias com pensamento e ação, planejamento e implemento estão diretamente
vinculados.
É comprovado que a maneira como os orientais fazem negócios e montam suas
estratégias funciona. Assim, pode se aprender com eles a unir competências,
desenvolvendo técnicas e ações que analisem o todo e compreendem melhor a
influência do objeto no meio aplicado. Para evitar choque de culturas com empresas que
possivelmente não aderem filosofias orientais, é necessário conhecer bem os aspectos da
empresa e as pessoas com quem irá negociar, para que assim possa compartilhar com
clareza as metas que devem ser atingidas e os planos de estratégia.
Aplicar segmentos filosóficos nos negócios é
bem simples, basta acreditar e querer. Um dos
princípios aplicados, pode ser o Sun Tzu, que foi um
General, um dos grandes líderes do mundo antigo, que
acumulou muitas vitórias. Sua filosofia pode fazer a
diferença no ambiente de negócio. Mao Tse-Tung foi
um grande seguidor dos princípios do Sun Tzu na luta
contra os chineses nacionalistas e os japoneses.
Grandes presidentes de corporações multinacionais
atuais, também são seguidores do mesmo princípio.
Mas o segmento do general chinês não é o único, ela é apenas uma série de
apartamentos e aplicações dos fundamentos de Tao Te Ching, que também é conhecido
como o “livro do caminho e da virtude”. O Tao Te Ching não originou o Taoísmos,
como muitos pensam. Porém, foi um dos grandes pilares que apoiaram o pensamento
baseado no TAO (caminho), que fundamenta segundo a visão chinesa, a base da
existência de todas as coisas.
1.2 – Benefícios das filosofias e práticas orientais dentro e fora das organizações
A filosofia existe para que as pessoas possam viver melhor, sofrer menos,
aprender a lidar melhor com as adversidades, e buscar a felicidade.
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Hoje em dia, as pessoas possuem uma vida corrida, com suas agendas lotadas de
afazeres e compromissos, e acabam cultivando a ansiedade, aflição, agitação, fadiga
física e mental. Para minimizar este quadro e viverem melhor, as pessoas deveriam
eliminar algumas tarefas inúteis do dia-a-dia e darem mais tempo a si mesmo.
Chade-Meng Tan, o guru da meditação do Google, apresenta duas teorias para
aumentar a concentração no expediente de trabalho:
- “Descanse e mente por pequenos períodos de tempo. Por exemplo, quando
estiver indo ao banheiro ou esperando algum programa abrir no computador, volte sua
atenção para a respiração, que seja um suspiro apenas. Faça isso várias vezes ao longo
do dia”.
- “Pratique a gentileza. A cada hora, durante dez segundos, escolha duas pessoas
e pense consigo mesmo: ‘Eu desejo que essa pessoa seja feliz, desejo que essa outra
pessoa também seja feliz’. Assim, desenvolverá o hábito mental da gentileza. Isso é
ótimo para gestores”.
Meditar

para

produzir!

Na empresa Mead Johson Nutrition, empresa de produtos alimentícios, todos os
dias às 11h30 e às 16h30, a iluminação é reduzida em parte do 8º andar para a prática da
meditação. Reunido em uma sala, o grupo se senta, fecha os olhos, e ao invés de pensar
em trabalho, repetem seu mantra mentalmente, me maneira continua, até a mente se
aquietar e os pensamentos silenciarem.
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Muitas empresas atualmente aderem essa atividade visando aumentar o bemestar, a produtividade e turbinar o sucesso profissional dos colaboradores. Os
empresários buscam soluções para que seus empregados se desliguem um pouco da
tecnologia moderna e se concentrem em produzir e terem ideias criativas.
Não é só na vida de executivos atarefados que a meditação ganhou espaço. Essa
atividade conquistou os médicos e passou a ser usada nos hospitais mais modernos
como complemento de tratamentos convencionais. Até os benefícios mais abstratos da
meditação estão sendo desvendados pela ciência. Efeitos como estimular a compaixão
entre as pessoas, muito enfatizados pelas religiões, ganharam comprovação
recentemente. “Entendemos que a meditação é um tratamento para o cérebro, como os
exercícios físicos são para os músculos”, diz Richard Davidson, neurocientista
americano.
Estudos recentes sugerem que muitas dessas mudanças desencadeadas por esse
treinamento mental se refletem em habilidades importantes para o sucesso profissional,
como rapidez em tomar decisões, por exemplo.
Benefícios e comprovações da meditação:
Melhora o raciocínio: Estudante que praticaram meditação tiveram um
desempenho melhor em teste de compreensão de texto. A concentração e a memória de
curto prazo melhoraram.
Trata da ansiedade: A eficácia de um antidepressivo é muito semelhante a da
meditação para tratar sintomas de ansiedade e depressão leve.
Combate ao estresse: Há uma significativa diminuição na atividade de genes de
estresse, como os que produzem inflamação, e um aumento na função dos genes que
ajudam as células a produzir energia.
Diminuição do risco de infarto: Voluntários que praticaram esta atividade
diminuíram pelo menos à metade a chance de sofrer derrame ou infarto, em comparação
com os que não meditaram.
Promove longevidade: Praticantes têm atividade 30% maior da enzima
telomerase. Ela repara estruturas dos cromossomos, cujo encurtamento está relacionado
ao envelhecimento.
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Alivia a dor: Mesmo praticantes iniciantes, a meditação parece reforçar as áreas
do cérebro envolvidas na sensação de dor. Voluntários sentiram menos desconforto ao
receber choques.
Seria um grande erro resumir meditação somente a ganhos na produtividade de
cada ser humano. Seus efeitos cientificamente demonstráveis vão além das paredes de
um escritório de uma organização. Talvez a maior mudança promovida pela meditação
– dentro e fora dos escritórios – seja mostrar que, em vez de ocupar a mente
incessantemente, é preciso acalmá-la, com métodos e concentração. É uma maneira
radical de se encarar a lista de tarefas e obrigações diárias que temos a realizar. Porém,
todo mundo ganha: as empresas e os funcionários.
Como benefícios a saúde, é possível citar algumas lutas marciais, que são
consideradas importantes artes terapêuticas, como por exemplo, o Tai Chi Chuan. É um
exercício de baixa velocidade, mas capaz de melhorar a saúde cardiovascular a as
articulações, abaixar a pressão arterial, estimular a circulação de energia e sangue, além
de fortalecer os músculos e o sistema imunológico.
A ioga tem características corporais, que enfatizam postura e exercícios
respiratórios. Também é relacionada à meditação e ao controle mental, espiritual, de
devoção e contemplação. Esta prática tem o objetivo de trazer benefícios à saúde física
e mental, além de promover bem-estar.
CAPÍTULO II – KAIZEN, KANBAN E JUST IN TIME

1.0 – Kaizen e os 5s’s
Kaizen é uma palavra japonesa, que em português pode significar mudança para
melhor ou melhoria. A palavra é a junção de “kai” que tem como significado
“mudança” e “zen” que significa “bom”, “benéfico”. Esta palavra tem a ideia de
promover uma melhora constante em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, na
escola, no lar, na vida pessoal ou social em geral.
No Japão, após a Segunda Guerra Mundial, as forças de ocupação norteamericana trouxe especialistas norte-americanos nos métodos de controle estatístico e
que estavam familiarizados com o treinamento do Departamento de Guerra do Within
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Industry (TWI), programas de formação para restaurar a nação. TWI programas
incluídos Instrução de Trabalho (trabalho standard) e métodos de trabalho (melhoria de
processo). Em conjunto com o ciclo de Shewhart ensinado por W. Edwards Deming, e
outras estatísticas com base em métodos ensinados por Joseph M. Juran, estes se
tornaram a base da revolução Kaizen no Japão que teve lugar em 1950.
A medida foi um sucesso, transformando a atividade econômica no Japão e
fazendo do país uma das maiores e mais poderosas economias do mundo. Sucesso que
levou o método Kaizen a se espalhar por todo o mundo e se popularizar.

O Kaizen é uma atividade diária, cujo objetivo vai além da simples melhoria de
produtividade. Este método é também um processo que visa humanizar o ambiente de
trabalho, eliminar o trabalho duro, além de ensinar as pessoas a realizarem experimentos
sobre o seu trabalho e aprenderem a detectar e eliminar o desperdício, aquilo que não
lhe é mais útil.
Uma das características mais importantes do Kaizen é que grandes resultados
vêm de pequenas mudanças reunidas e acumuladas ao longo do tempo. Porém, esta
característica às vezes acaba sendo mal interpretada, como se o kaizen fosse o mesmo
que pequenas mudanças. Mas na verdade, significa que cada pessoa envolvida na
realização de melhorias, quando somadas ao decorrer do tempo, trarão grandes
resultados.
Alguns dos princípios fundamentais do kaizen são:
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•

Bons processos levam a bons resultados;

•

Observar os dados para gerenciar fatos;

•

Para entender a situação atual é preciso olhar para si mesmo;

•

Tomar medidas para conter e para corrigir a causa dos problemas em
suas raízes;

•

Trabalhar em equipe;

•

Envolvimentos de todos;

•

Esforço dos envolvidos;

•

Vontade de mudar;

•

Comunicação geral;

•

O kaizen é para todos.

Os primeiros imigrantes japoneses trouxeram ao Brasil, já em 1908, a legítima e
castiça Cultura dos 5S. Os isseis (os primeiros imigrantes japoneses) trouxeram para cá
os antigos valores do Bushido, bem como as sutilezas cultivadas pela mulher do samurai
no interior da casa e no seio do seu lar, onde a mulher sempre exerceu o papel
fundamental e preponderante.
Mesmo em situações extremamente adversas, nos seus primeiros anos no Brasil,
os primeiros imigrantes morando em casas de pau a pique e de chão batido,
perseveraram nos 5S com muita retidão e firmeza de caráter, honrando os preceitos
morais do Bushido, na base de muita disciplina.
Os 5s são os pilares no kaizen na implantação da qualidade total nas empresas.
São eles:
•

Seiri: Tem como significado utilização. É a ideia de separar o que é
necessário ou não dentro da empresa.

•

Seiton: Significa arrumação. Este princípio diz que tudo deve estar bem
organizado e classificado, cada coisa em seu devido lugar. Assim, tudo
poderá ser achado de forma simples e rápida.

•

Seiso: Significa limpeza. Nesse princípio é incentivada a limpeza do
local de trabalho como um fator que contribui com a melhoria da
produtividade.

•

Seiketsu: Normalizar. Trata da criação de normas e disciplinas para que
o processo de produção seja facilitado do início ao fim.
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•

Shitsuke: Significa disciplina. Trata do comprometimento e da disciplina
que deve ser seguida por todos os envolvidos, para que a qualidade seja
inteiramente atingida.

Os principais benefícios da metodologia 5S são:
 Maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando por
objetos. Só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da
mão;
 Redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. A
acumulação excessiva de materiais estimula a desorganização;
 Melhoria da qualidade de produtos e serviços;
 Redução de acidentes de trabalho;
 Maior satisfação das pessoas com o trabalho.

1.1 – Conceitos do Kanban
Kanban é um termo originalmente japonês que significa “cartão” ou
“sinalização”. É um conceito relacionado com a utilização de cartões (exemplo: Post-it)
com o objetivo de indicar o andamento dos fluxos de produção, principalmente em
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empresas de fabricação em série. Esses cartões servem para colocar indicações sobre
determinadas tarefas, por exemplo, “para executar”, “em andamento” ou “finalizado”.
Este método permite um controle detalhado de produção com informações constantes
sobre quando, quanto e o que é necessário produzir.
Contando um pouco da história do Kanban, a Toyota estudava supermercados
com a ideia de aplicar técnicas de “prateleira” nos processos de fábrica. Com isso,
perceberam que os funcionários apenas reabasteciam as prateleiras conforme os
produtos estavam próximos de se esgotarem. O espaço para cada item era limitado, e os
cliente obtinham apenas a quantidade necessária do produto que desejavam e no
momento necessário. Os resultados deste estudo fez com o que os engenheiros da
Toyota visualizassem um processo que refletia de acordo com os processos anteriores,
por exemplo, uma peça poderia ser produzida se a anterior já estivesse sido vendida. A
Toyota então passou a utilizar o kanban para sinalizar e indicar os passos no processo
de fabricação.
Em 2007, foi criado o e-Kanban (Kanban eletrônico), que substituiu o método
físico, evitando problemas como perda de cartões, além de proporcionar maior rapidez e
eficiência na utilização do quadro de tarefas.
O kanban ajuda a assimilar e controlar o processo de suas tarefas de forma
visual. É, geralmente, utilizado em um quadro branco com cartões ou post-its colados
indicando o andamento do processo. Caso a tarefa já tenha sido finalizada, o cartão é
retirado do quadro.
Principais objetivos do método Kanban os seguintes:
•

Regular internamente as flutuações da procura e o volume de produção em
cada seção de forma a evitar a transmissão e ampliação dessas flutuações;

•

Minimizar as flutuações do estoques de produto acabado com o objetivo de
reduzir os custos de estocagem;

•

Descentralizar a gestão da fábrica, criando condições para que as chefias
diretas desempenhem um papel de gestão efetiva da produção e dos
estoques;

•

Produzir as quantidades solicitadas no momento em que são solicitados.
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Pelas suas características originais, o método Kanban apenas pode ser aplicado
em sistemas de produção repetitiva, em que os produtos são estandardizados e a
produção é relativamente estável, sendo obrigatório que o processo de produção esteja
organizado em série.
O kanban deve respeitar determinadas regras para ser eficaz:
•

O processo subsequente deve retirar, no processo precedente, os produtos
necessários nas quantidades certas e no tempo correto;

•

O processo precedente deve produzir os seus produtos nas quantidades
requisitadas pelo processo subsequente;

•

Nenhum item pode ser produzido ou transportado sem um kanban;

•

Produtos com defeito não devem ser enviados ao processo seguinte;

•

O número de kanbans deve ser minimizado continuamente.

1.2– Método Just In Time
O método Just In Time surgiu também no Japão no início dos anos 50.
Inicialmente, seu desenvolvimento é creditado à Toyota Motor Company, empresa que
procurava um sistema de gestão que pudesse coordenar a produção com a procura
específica de diferentes modelos de veículos com o mínimo de atraso.
Após a segunda Guerra Mundial, a Toyota decidiu entrar em plena fabricação de
carros. Mas com a pouca variedade de modelos, era necessária uma flexibilidade para
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fabricar pequenos lotes com níveis de qualidade consideráveis e comparados com os
níveis atingidos pela fábrica anteriormente. Esta filosofia de produzir apenas aquilo que
o mercado pedia passou a ser adaptada pelo restante dos fabricantes japoneses, e a partir
dos anos 70, os veículos produzidos por eles, assumiram uma alta posição de
competitividade.
Com isso, o Just In Time tornou-se muito mais do que uma técnica de gestão de
produção, sendo considerado uma filosofia completa, capaz de incluir aspectos de
gestão de qualidade, gestão de materiais, organização do trabalho, organização física
dos meios produtivos, engenharia de produto e gestão de recursos humanos.
Para a filosofia Just In Time, em cada etapa do processo produzem-se somente
os produtos necessários para a fase posterior, na quantidade e no momento exato. Isso
não significa que os estoques do consumidor serão transferidos para o fornecedor. A sua
meta final é a eliminação dos estoques, ao mesmo que tempo que se atinge um nível de
qualidade superior.
Habitualmente, os estoques são considerados úteis por protegerem o sistema
produtivo de conturbações que podem atingir os fluxos de produção (ruptura de
produtos). Se o conceito for aplicado em todas as etapas do processo produtivo, não
deverão existir estoques, nem espaços de armazenagem, eliminando assim os custos de
inventários. É possível esperar também ganhos de produtividade, aumento de qualidade
e maior capacidade de adaptação a novas condições.
O conceito do Just in Time é simples: produzir e entregar os produtos mesmo a
tempo (just in time) de serem vendidos. Materiais a tempo de serem transformados em
peças e peças em tempo de serem montadas. Enquanto os ocidentais produzem grandes
quantidades de vários produtos para o caso de virem a ser necessários, os japoneses
tinham como ideia a produção de pequenas quantidades que correspondam à procura e
demanda.
Um dos grandes problemas em gerir uma produção é encontrar o equilíbrio entre
os custos de transporte de grandes quantidades de material e os custos de preparação das
máquinas. Custos de transporte englobam o custo de armazenamento e manutenção do
material. Com base no “JIT”, a contabilidade quer diminuir os custos de transporte e
armazenamento, transportando e armazenando menos quantidades, porém mais vezes.
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Já a produção quer baixar os custos de preparação e evitar paragens na produção,
produzindo durante muito tempo sem parar. Há uma visão economicamente correta,
sem ser muito alto para os custos de transporte e nem muito baixo para que a produção
não tenha que parar muitas vezes. Este é denominado por “quantidade econômica a
encomendar” (Economic Order Quantity – EOQ). Uma das maneiras de produzir o
EOQ é baixar o tempo de preparação das maquinas, transformá-las, ou até mesmo
produzir as suas próprias máquinas.
Ainda que pareça estranho, vejamos um exemplo: Em 1971, a Toyota iniciou
uma cruzada para baixar os tempos de preparação. Demorava-se 1 hora para preparar
uma pensa de 800 toneladas que era usada para moldar capôs e para-choques. Depois de
5 anos de trabalho intensivo, esta marca foi reduzida para 12 minutos, enquanto na
mesma altura um concorrente americano necessitava de 6 horas para a mesma tarefa.
Porém, a Toyota não queria ficar para trás. Eles queriam atingir o tempo mais baixo,
menos de 10 minutos, e conseguiram atingir tempos de menos de 1 minuto! No caso das
prensas de 800 toneladas tratou-se somente da alteração de uma determinada peça.
No Japão, até o pequeno produtores e fabricantes chegam a produzir suas
próprias máquina. No entanto, no ocidente não devem mexer nas máquinas,
principalmente porque estas são produzidas por grandes companhias em provas dadas
de qualidade. Mas essas máquinas geralmente têm um caráter genérico e, assim, os
tempos de preparação são considerados um dado adquirido e não há nada que se possa
fazer em relação a isso.
Os objetivos do Just In Time consistem em entrega de produtos e serviços, na
hora exata, para uso imediato, e principalmente a busca contínua pela melhoria do
processo de produção, que é obtida e desenvolvida através da redução de estoques. Este
método permite a continuidade do processo, ainda que haja problemas nos estágios
anteriores a sua produção final.
O sistema JIT, exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da
produção no tempo certo, no lugar certo e na quantidade certa, visando capacitar à
empresa a produzir somente o necessário ao atendimento da demanda com qualidade
assegurada. Além disso, o JIT tem como objetivo a otimização do sistema de
manufatura, desenvolvendo políticas, procedimentos e atitudes requeridos para ser um
fabricante responsável e competitivo. Para que isso ocorra da melhor maneira possível,
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é necessário atingir metas, como projetar a otimização dos processos, interagir bem com
o cliente, obter relações de fidelidade e confiabilidade com fornecedores e clientes, além
de adotar o compromisso de melhoria contínua.
O Just In Time também tem como um dos objetivos principais a busca contínua
pela melhoria do processo produtivo e trabalhada através da redução dos estoques. Ao
reduzir o estoque, os problemas que antes não afetavam a produção, torna-se visíveis,
podendo serem eliminados e permitindo um fluxo suave da produção.
A implementação deste sistema requer aspectos da empresa que devem ser
modificados. Não é somente uma questão de aplicação de uma técnica. Deve haver
mudanças como:
•

Comprometimento da alta administração: O êxito da implantação do JIT
não pode ser obtido sem nenhuma implantação clara da crença da alta
administração no sistema JIT. Mudanças de atitude em toda a empresa
são necessárias para integração das diversas áreas, desenvolvendo
mentalidade global voltada para a resolução de problemas. Programas de
treinamento neste sentido devem ser suportado pela alta administração.
Os procedimentos para autorização de investimentos de capital para
aprimoramento dos processos devem ser claramente estabelecidos e
simplificados.

•

Medidas de avaliação de desempenho: A forma de avaliar o desempenho
dos diversos setores deve ser modificada para ser clara, objetiva e voltada
a incentivar o comportamento de todos os funcionários de forma
coerente, com os critérios competitivos da empresa e com os princípios
da filosofia Just In Time. Em particular, medidas de desempenho
exclusivamente relacionadas a taxas de utilização de equipamentos e
volume de produção não são recomendadas.

•

Estrutura organizacional: A estrutura organizacional deve ser modificada
para reduzir a quantidade de departamentos especialistas de apoio, os
quais costumam ser responsáveis por aspectos que, segundo o método
Just In Time, passam a ser responsabilidade da própria produção. Entre
eles, a quantidade, a manutenção, o balanceamento das linhas e o
aprimoramento dos processos.
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•

Organização do trabalho: a organização do trabalho deve favorecer e
enfatizar a flexibilidade dos trabalhadores, a comunicação fácil entre os
setores produtivos e o trabalho em equipe.

•

Conhecimento dos processos: a compilação de fluxogramas de materiais
e de informação para todas as atividades, seja na área de manufatura, seja
de projeto, seja de escritório, seguido da eliminação metódica das
atividades que geram desperdícios ou apenas não agregam valor, é prérequisito importante. Em particular, a aplicação desses procedimentos
nos processos de preparação de equipamentos é um pré-requisito
fundamental. Ênfase nos fluxos: tanto na administração de escritórios
como de manufatura deve ser criada estruturas celulares, baseadas nos
fluxos naturais de materiais e/ ou informações.

Desvantagens do sistema Just In Time não podem ser ignorados. Por exemplo,
pequenos imprevistos podem causar grandes estragos: como não há estoques, o atraso
de um fornecedor pode deixar a fábrica parada por horas, ou até mesmo dias.
Como há poucos produtos prontos estocados, a empresa nunca está pronta para
fazer uma grande entrega imediata.
Caso a empresa fique um tempo longo sem vender, a linha de produção fica
parada, com máquinas e funcionário ociosos.

CAPÍTULO III – FENG SHUI
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1.0 – Origens e conceitos
O Feng Shui é uma corrente de pensamento com tradição de mais de 4000 anos.
Os mestres chineses que o estruturaram perceberam que cada área natural seria dotada
de sua própria vibração influenciada pela presença do Ch’i, e estaria sujeita a inúmeras
influências do ambiente que a circunda.
Foi comprovado que certos tipos de vibrações poderiam agir de modo benéfico
para o corpo e a mente. Supostamente compreenderam a importância de estudar como
situar as edificações, móveis e objetos de maneira que pudesse favorecer seus usuários.
Segundo as ideias pregadas pelo Feng Shui, as pessoas que procuram este
equilíbrio nas forças benéficas da natureza, podem obter uma melhor saúde, felicidade e
boa sorte. Quando essas forças são ignoradas, tendem a experimentar dificuldades e
obstáculos que podem se expressar de alguma forma, como doenças, indisposição ou até
mesmo má sorte.
O Feng Shui possui três objetivos principais:
•

Guardar e preservar as boas influências disponíveis no lugar, de maneira
a permitir que permaneçam e se distribuam suavemente pela edificação.

•

Reduzir efeitos negativos das diversas influências nocivas ao local,
presentes na sua construção ou frutos das alterações ao seu redor.

•

Implementar “curas” que possam produzir resultados em termos de
saúde, bem-estar e harmonia. Para isso, é necessário estimular as
características do espaço – através de mudanças de espaço, alterações
arquitetônicas, de cor, posicionamento de móveis e objetos etc.

No Oriente, acredita-se que além das forças da natureza que podemos ver, ouvir,
sentir, experimentar e cheirar, há também outra força que podemos perceber por meio
de um sexto sentido. Na China, é denominada Chi e no Japão, Ki. No interior do corpo,
chi carrega os pensamentos, ideias e emoções. Ele viaja pelo corpo, chegando aos
caminhos mais estreitos, atingindo cada célula. Portanto, eles acreditam que toda célula
é influência pelo sangue e pela energia Chi. Já o tipo de pensamento de cada um
também tem o poder de afetar levemente a qualidade das células, o que parece explicar
porque algumas pessoas conseguem melhorar sua saúde ao mudar a maneira de pensar.
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O campo da energia Chi estende-se de 10 centímetro a mais ou menos um metro
para fora corpo. Portanto, a energia Chi é influenciada não somente pelos nossos
pensamentos, mas também por fatores externos. Esses fatores podem ser alimentos que
ingerimos, campos de energia de outras pessoas ao nosso redor, campo de energia do
edifício de trabalho ou aproximados. Essa é a principal preocupação do Feng Shui, por
isso essas energias estão interligadas. Em um ambiente Feng Shui adequado, as pessoas
têm ideias eficazes e criativas, conseguem se concentrar por longos períodos de tempo
e, em geral, sentem-se sempre muito positivas.
Ao longo dos séculos, os sábios chineses desenvolveram métodos e sistemas
matemáticos estruturados em torno da filosofia taoísta para mapear as características
magnéticas de uma edificação, mesmo que ela ainda não tenha sido construída. O Feng
Shui trabalha com dois níveis diferentes: o visível e o invisível.
Como o próprio nome diz, o aspecto visível se refere a tudo aquilo que podemos
ver, inúmeras formas que estruturam os espaços e as relações entre elas. Sua observação
poderia indicar o que tem de errado em determinado ambiente. Por exemplo, os
ensinamentos de Feng Shui relatam que seria perceptível e relevante: a porta principal
alinhada com a porta dos fundos; a escada alinha à porta de entrada; objetos
pontiagudos ou de aparentemente desagradáveis na direção de portas e janelas. Segundo
consultores, essas características são relativamente fáceis de remediar.
Por sua vez, os aspectos invisíveis são considerados pelos praticantes desta arte,
mais importantes do que os aspectos visíveis. Apenas os métodos mais complexos e
profundos do Feng Shui são capazes de detectar “influências invisíveis” de uma
edificação. Estas características supostamente explicam quando

uma pessoa

intuitivamente sente o ambiente “pesado”, “ruim”, ou até mesmo um “bom” clima.
Como o invisível supostamente não poderia ser percebido diretamente pelos sentidos,
seu estudo é realizado através de cálculos matemáticos que descrevem o campo
eletromagnético existente em um determinado espeço, situando-o em relação à planta do
local ou edificação que está sendo trabalhado.
Para o entendimento desses aspectos invisíveis, seria necessária a compreensão
de que o alinhamento (orientação do imóvel em relação aos campos eletromagnéticos) e
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as características do momento em que foi construído contribuem para que o mesmo
manifeste ou atraia certos tipos de vibrações.
Contudo, de forma prática e objetiva, um consultor usa uma simples bússola
para descobrir a orientação desses campos e fazer o estudo das características
eletromagnéticas do ambiente, registrando os aspectos percebidos, benéficos ou não.
Os praticantes do Feng Shui alegam que não é possível corrigir problemas
visíveis sem que também sejam determinados ou mapeados os aspectos invisíveis. Sem
isso, os resultados não são duradouros. As influências nocivas invisíveis também
precisam ser corrigidas ao nível visível – trabalhando cor, forma, e matérias associados
aos diversos aspectos do espaço em estudo.

Ao contrário do que costuma se ler em revistas esotéricas, o verdadeiro Feng
Shui, praticado na China há milênios, não se utiliza de objetos pré-determinados de
cura, como cristais, sinos, espelhos ou flautas. O Feng Shui tradicional chinês é muito
mais versátil, e pode se adequar perfeitamente às características de um ambiente
ocidental contemporâneo.

25

Para equilibrar as energias do ambiente, o trabalho é feito com base na Teoria
dos 5 Elementos, também utilizada pela medicina chinesa. Tudo o que existe, seja
material ou apenas energia sutil, pode ser classificado em uma dessas categorias
energéticas: madeira, fogo, terra, metal e água. A cada fase estão associadas formas,
cores e materiais. Cada ambiente possui um tipo de energia sutil, que interage com
outras energias do mundo físico. Quando essas energias sutis são nocivas, usa-se o
elemento indicado como remédio para neutralizá-las. Mas em ambientes onde as
energias sutis são benéficas, utiliza-se elementos adequados para fortalece-las.
1.1– Benefícios e melhoras
Em qualquer imóvel, existe energia circulando em todos os ambientes de forma
equilibrada. Um ambiente tranquilo em geral, é um local muito favorável para as
pessoas estarem, seja morando ou trabalhando, pois as pessoas trocam energia no meio
em que estão. Esta é uma das principais funções do Feng Shui: deixar o ambiente com
mais energia e harmonizá-las para que as pessoas presentes recebam “boas energias”.
Porém, existem muitos fatores que podem fazê-la se desequilibrar. Em alguns casos, a
energia não entra nos imóveis por causa de diversos bloqueios, como o excesso de
bagunça que não permite que a energia circule no interior dos ambientes e ocasiona sua
fuga, entre outras situações. Contudo, o Feng Shui é aplicado para estudar possíveis
problemas e das soluções adequadas para o Equilíbrio das Energias. Assim, ambientes
com boa energia se tornam favoráveis às pessoas, enquanto ambientes com energia
negativa, afetam negativamente.
No Feng Shui, decisões relacionadas ao design são baseadas no fato de que
promoverão mais sucesso, não levando em conta o lado estético, embora em geral seja
uma preocupação adicional no processo.
No caso de um edifício fechado ou privado, como um escritório ou uma fábrica,
o objetivo é produzir um ambiente onde as pessoas possam ser mais produtivas e obter
mais com o mesmo ou até menos esforço, e com menos estresse. Já no caso de um
edifício aberto ou público, como uma loja ou um restaurante, é muito importante tornar
o ambiente atraente para que agrade os clientes e fregueses. No mundo comercial, o
resultado desse processo é dar à empresa uma vantagem competitiva em relação aos
seus concorrentes, além de alcançar melhores resultados com mesmo ou menos gastos.
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Outra abordagem produtiva é usar o Feng Shui para resolver problema da
empresa. Em diversos casos, essa é a razão principal para contratar um consultor de
Feng Shui. Esta filosofia pode ser usada para identificar boas oportunidades de negócio
que não foram exploradas até o momento em uma empresa que está se desenvolvendo
de uma forma razoavelmente fácil.
O Feng Shui faz com o que o edifício funcione para as pessoas que o utilizam.
Assim, este método promove não apenas o sucesso potencial da empresa, como também
tem implicações em cada indivíduo e nas suas metas e aspirações dentro da empresa. Os
benefícios do Feng Shui para a empresa estão ligados aos benefícios dados aos
funcionários em termos de suas carreiras. Na maioria das grandes empresas, o Feng
Shui depende da cooperação da gerência para sem implementado. Mas mesmo em casos
que isso não seja possível, há diversas coisas que os funcionários podem fazer em seu
local de trabalho pessoal que também trarão efeitos benéficos.
Os princípios do Feng Shui podem ser implementados em pequenas ou grandes
escalas. Podem ser aplicados em edifícios novos ou antigos, edifícios em construção ou
até na planta. Podem ser aplicados a qualquer momento, mas são consultados em
determinados momentos da vida da empresa. Exemplo:
•

No início de uma nova empresa

•

Quando a empresa está construindo edifício com propósitos específicos

•

Quando a empresa está escolhendo novos escritórios em vários edifícios
já existentes

•

Quando a organização está reformulando instalações

•

Em tempos de crise

•

Quando a empresa apresenta problemas que deve resolver

•

Quando a organização está planejando uma futura estratégia

•

Quando uma empresa deseja identificar novas oportunidades

Benefícios potenciais do Feng Shui:
Para os funcionários:
•

Ambiente de trabalho mais harmoniosos e saudáveis
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•

Espaço pessoal mais organizado

•

Menos estresse

•

Sentimento de maior controle

•

Maior confiança

•

Senso de realização

•

Aumento de criatividade

•

Maior satisfação no trabalho

•

Menos conflitos e tensões com os colegas

•

Sentimento de ser valorizado e apreciado

•

Sucesso e reconhecimento em público

•

Progresso na carreia

Para os gerentes:
•

Funcionários mais motivados, cooperativos e empenhados

•

Atmosfera mais harmoniosa

•

Melhora na criatividade e inovação

•

Menos rotatividade de pessoal

•

Equipe de trabalho com menos tensões e conflitos internos

•

Uso mais eficiente do espaço

•

Melhoria da produtividade

•

Liderança mais eficaz

•

Melhores relacionamentos

•

Clientes fiéis

•

Mais rendimento e vendas

•

Melhoria dos lucros

Dependendo da natureza de um problema e de certas considerações práticas,
como os custos da empresa, as soluções propostas pelo Feng Shui podem ir de
reorganização e renovação de todo interior do edifício, inclusive da identidade visual,
como cores, rearranjos de escadas de plantas no interior entre outros. Mesmo pequenas
mudanças podem ter efeitos significativos.
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Antes de aplicar os princípios do Feng Shui na empresa, ou contratar um
consultor para isso, é importante ter clareza quanto aos objetivos. Por exemplo, se o
negócio está em risco por falta de dinheiro entrando em caixa, é necessário
primeiramente analisar as possíveis causas. Talvez o produto não seja da melhor
qualidade, ou as vendas em si estão fracas, administração financeira ineficiente,
funcionários pouco motivados. É preciso verificar o que precisa ser mudado para
resolver a situação – melhor treinamento, melhor tecnologia, comunicações diretas e
eficazes e assim por diante. As respostas para essas questões determinam o tipo de
solução proposta pelo Feng Shui que será apropriada. Quando mais detalhado o
diagnóstico do problema, mais específico e eficaz será a solução. É fundamental ter a
mente voltada para os problemas de fato, e não usar o Feng Shui para inventar novos
problemas dos quais não tem consciência.
Não se deve esperar que o Feng Shui resolva todos os problemas. Ele não é
substituto para outros conselhos profissionais, como os financeiros, legais ou até
médicos. Há uma série de influências em nossa vida e o trabalho produz resultados. O
Feng Shui ajuda a reorientar energias ocultas nas metas de cada um. Em alguns casos,
as soluções propostas por esta filosofia podem ter resultados imediatos. Mas em outros
casos

podem

levar

meses

antes

de

perceber

alguma

mudança.

1.2 – Aplicações em outros ambientes
O Feng Shui traz benefícios quando aplicado ao ambiente de trabalho, assim
como quando aplicado ao lar.
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Para aplicar em casa, é necessário primeiramente investigar o antepassado do
imóvel. É preciso observar o formato do terreno, pois hoje em dia, os terrenos vêm em
forma de lotes que em geral são quadrados ou retangulares. Estas são as formas mais
propícias.
Seguindo algumas dicas, o ambiente de casa irá melhorar consideravelmente.
•

A primeira coisa que se deve fazer para se adaptar ao Feng Shui, é se desfazer de
tranqueiras, de coisas inúteis que só estão ocupando espaço. Estas coisas
poderão ser doadas a quem precisa ou jogadas no lixo;

•

Tudo que for inútil e quebrado, como objetos, roupas, jornais velhos, revistas,
devem ser jogados fora para que não roubem a energia dos moradores, além de
tirar-lhes boa parte da sua criatividade;

•

A casa deverá estar sempre limpa, bem pintada, sem goteiras, lâmpadas
queimadas, incluindo as janelas que deverão ser constantemente limpas e sem
vidros quebrados;

•

Deve-se ter em casa a representação de cada um dos cinco elementos usados no
Feng Shui. São eles: Terra, Fogo, Água, Metal e Madeira.

•

A frente da sua casa deverá estar sempre limpa, bem pintada, com o jardim bem
cuidado. É por ela que teremos a primeira impressão de energia positiva ou
negativa;

•

A porta da sua casa é a divisória entre o mundo interno e externo. Ela representa
a sua segurança. É por ela que você transita todos os dias. Sendo assim, ela
deverá abrir totalmente, sem nada atrás, impedindo sua abertura. Não deixá-la
emperrada ou com fechadura quebrada. Nada que impeça o fluxo de energia
positiva;

•

Deixe a numeração bem à vista, para uma fácil visualização, assim as
oportunidades também o encontrarão;

•

Tudo o que estiver impedindo a visão da entrada da sua casa deve ser retirado.
Às vezes é difícil percebermos o que está em desarmonia porque estamos
acostumados com ela. Uma dica é tirar fotos de todos os cômodos incluindo o
banheiro e analisar um por um, sentindo o que está em desarmonia e em
excesso, como, por exemplo: iluminação, pintura, disposição dos móveis,
enfeites, etc.
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•

É bom ter um bichinho de estimação. Eles são ótimos condutores de energia
positiva;

•

Diversifique o uso de cores na sua casa. Quando tudo é da mesma cor, o
ambiente torna-se frio;

•

Os móveis devem ter bordas arredondadas. Evite os que são pontiagudos, que
podem causar acidentes;

•

O excesso pode ser prejudicial. Por isso, evite ter muitos enfeites, pois eles
causam uma poluição visual e obstruem a energia Chi;

•

Os lixos da casa devem ser eliminados com frequência, pois atraem energia
negativa. As lixeiras devem estar sempre tampadas, assim como as portas do
banheiro e a tampa do vaso sanitário;

•

Tenha sempre plantas dentro de casa, principalmente as que possuem flores
amarelas ou vermelhas. Plantas e flores são seres vivos, portanto, geradores de
energia positiva. Elas deixam o ambiente mais bonito, alegre, descontraído,
absorvendo as energias negativas do local;

•

A água é um elemento de prosperidade, portando evite vazamentos;

•

As cores também podem interferir na harmonização de uma residência ou
escritório. Antes de colocar os móveis é bom fazer uma pesquisa sobre quais são
as melhores cores a serem usadas nos mais diversos cômodos;

•

Procure não ter pontos escuros em sua casa, coloque uma luminária;

•

Deixe a luz do sol entrar pelas janelas e portas, assim como a da lua.

•

Na sala de jantar, retire os móveis excedentes. É bom deixar espaço para que
haja liberdade de movimento para quem anda pela sala ou para quem está
sentado;

•

As mesas que atraem mais energia positiva são aquelas que possuem formas
redondas, ovais ou octogonais;

•

A sua sala deve ser um lugar agradável. Disponha cadeiras e sofás confortáveis e
de modo que todas as pessoas possam se olhar, aumentando a interação entre
elas. Tenha abajures e luminárias, belos quadros, etc.

•

Evite ter no quarto, televisão e computador. Estes aparelhos emitem ondas
eletromagnéticas que acabam interferindo negativamente no repouso e
dificultam o trânsito da energia vital. É no quarto que repomos nossas energias.

•

Sendo o local onde guardamos nossos alimentos e preparamos nossas refeições,
a cozinha é um local de prosperidade. O que comemos faz muita diferença para

31

conseguirmos um perfeito equilíbrio. O fogão representa o elemento fogo e por
isso deverá estar sempre limpo, com todos os queimadores funcionando e sem
lixeira perto dele.
•

O banheiro é tido como um grande vilão no roubo de energias. Não devemos
ajuntar entulhos. Procurar deixar a janela sempre aberta, a tampa do vaso
abaixada, os ralos tampados e a porta fechada.

CONCLUSÃO
Após a apuração de informações sobre filosofias orientais, é possível concluir
que as empresas estão buscando nos métodos e filosofias orientais a melhoria pessoal e

profissional. Seja em casa ou no ambiente de trabalho, todas as conquistas e melhorias
podem ser adquiridas com crença, organização, objetivos e metas. É importante ressaltar
que nenhuma filosofia vai resolver todos os problemas. Mas elas podem ser boas
alternativas para trazer boas energias e revigoramento aos ambientes frequentados.
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Introdução

O objetivo desse trabalho é de, primeiramente, entender com profundidade o
funcionamento das incubadoras de empresas, que a cada dia demonstram ter papel
fundamental no surgimento e durabilidade de novos negócios; e em seguida, dos
empreendimentos sociais: o que são, quais as dificuldades e motivação dessa forma de
gerir que surge buscando gerar um impacto positivo no ambiente e comunidade.
A interlocução entre o conhecimento de ambos é de extrema importância para
contribuir no cenário brasileiro atual de empreendedorismo, no qual as micro e
pequenas empresas contribuem significativamente no PIB, mão de obra assalariada,
empregos formais, inovação, entre outros. Esse diálogo, como será explicado pelo
trabalho, é benéfico em diferentes áreas dentro e fora da empresa, criando um impacto
social, ambiental e econômico.
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Capítulo 1: Incubadoras de Empresas

Para iniciar esse trabalho, o termo “empreendedorismo” deve estar claro para
todos os leitores, uma vez que as incubadoras de empresas estão diretamente ligadas à
projetos e pessoas empreendedoras. É um termo que vem ganhando força no Brasil
desde o final da década de 90, mas que nos Estados Unidos e Europa já é utilizado há
mais tempo. No Brasil, segundo DORNELAS, JOSE, a preocupação com a criação de
pequenas empresas duradouras e a diminuição das altas taxas de mortalidade dessas fez
com que o termo ganhasse força e atenção por parte do governo, empresas e entidades
de classe.
Uma das primeiras explicações sobre o tema é dada por Say (1827,P.295 Apud
IKEDA, 1988, p.18), que dizia que “um empreendedor, para ser bem sucedido, deve ter
bom julgamento, perseverança e conhecimento do mundo, assim como do negócio.
Deve possuir a arte da superintendência e da administração. ”
Com o passar do tempo, o significado desse termo foi mudando e se adaptando
as mudanças do mundo, enquadrando agora também a inovação, como podemos ver na
definição de Schumpeter (1959, p. 72) “A função do empreendedor é de reformar ou
revolucionar o padrão de produção pela exploração de uma invenção ou mais
genericamente, uma possibilidade tecnológica ainda não testada para a produção de
novas mercadorias ou a produção de algo já existente, mas de uma nova maneira; pelo
descobrimento de novas fontes de suprimentos de materiais ou nova distribuição para os
produtos, e pela organização de uma nova indústria”. É clara a grande diferença em
ambas as definições, uma vez que a inovação começa a andar juntamente com o
empreendedor, que busca novas soluções, produtos e processos para revolucionar o
mercado.
Ser empreendedor requer um conjunto de características que nem todos
possuem, sendo algumas inerentes e outras que vão sendo adquiridas ao longo do
processo empreendedor. É necessário de o indivíduo seja pró ativo, determinado,
criativo, organizado, saiba trabalhar em equipe, assumir riscos, responsabilidades e
sempre encarar possíveis fracassos como uma oportunidade de aprendizado e
renovação; uma vez que antes do sucesso são esperadas falhas de todos os tipos e em
diferentes âmbitos.
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Contanto, segundo Baty (1981), não importa o quão inovador, sortudo ou
trabalhador se seja, não há garantia de sucesso caso não exista uma mentalidade
empreendedora, ou seja, um indivíduo que transforme uma simples ideia em um bem
sucedido empreendimento, através de uma forte determinação com algo grau de
audácia, uma confiança na intuição, assim como nas faculdades racionais, uma
capacidade de pensar tacitamente e planejar estrategicamente no senso da faculdade de
negócios.
Os empreendedores, por outro lado, não somente inovam no mercado, mas são
responsáveis muitas vezes por criações de empresas que geram empregos,
oportunidades, incentivam o crescimento econômico regional, além de serem uma
parcela significativa da massa salarial e do total de empresas formais, principalmente no
Brasil.
1.1 O que é uma Incubadora?
Mas afinal, o que são incubadoras de empresas? Segundo a Associação Nacional
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) “Incubadoras
de empresas e parques tecnológicos são entidades promotoras de empreendimentos
inovadores. A incubadora de empresas tem por objetivo oferecer suporte a
empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las
em empreendimentos de sucesso. ”¹. Ou seja, é uma organização que visa oferecer
suporte de diversos tipos para que um empreendimento, aumentando suas chances de
ser bem-sucedido. Segundo dados da ANPROTEC, a taxa média de sobrevivência das
empresas que foram geradas nas incubadoras é de em torno de 80%, sendo que no caso
das micro e pequenas empresas que não passaram por esse processo, a taxa de
sobrevivência é de apenas 40% que passam os primeiros quatro anos no mercado.
É importante fazer uma diferenciação entre as incubadoras de empresa e parques
tecnológicos, que são definidos pela ANPROTEC como “Um parque tecnológico é um
complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnológica, planejado,
de caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se
baseia em pesquisa tecnológica desenvolvida nos centros de P&D vinculados ao parque.
Trata-se de um empreendimento promotor da cultura da inovação, da competitividade,
do aumento da capacitação empresarial, fundamentado na transferência de
conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção de riqueza de
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uma região.”. Sendo assim, um parque tecnológico é um agrupamento de empresas já
estabelecidas no mercado, universidades e instituições de investigação, enquanto a
incubadora oferece a oportunidade de criação e evolução de uma pequena empresa.
Além de condições de infraestrutura, que serão mencionadas com mais
profundidade

posteriormente

nesse

trabalho,

oferecem

a

capacitação

dos

empreendedores, além a possiblidade da criação de uma network, ou rede de conexões,
que são de extrema necessidade para o sucesso de uma organização e para sua inserção
no mercado. Além disso, no caso de empresas de base tecnológica, muitas incubadoras
estão relacionadas a instituições de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ou
universidades, o que possibilita o acesso a laboratórios, equipamentos, materiais e
estudiosos, agregando valor e diminuindo custos.
“As incubadoras podem ser de três tipos diferentes (MCT, 1998):
- Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: É a incubadora que abriga
empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de
pesquisas aplicadas, e nos quais a tecnologia representa alto valor agregado.
- Incubadora de Empresas dos Setores Tradicionais: É a incubadora que abriga
empresas ligadas aos setores tradicionais da economia, as quais detêm tecnologia
largamente difundida e queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços
por meio de um incremento no nível tecnológico empregado. Devem estar
comprometidas com a absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias.
- Incubadora de Empresas Mista: É a incubadora que abriga empresas dos dois
tipos

anteriormente

descritos..”

(http://www.incubaero.com.br/download/manual_incubadoras.pdf)
Do outro lado do processo temos as empresas incubadas, que são, segundo a
ANPROTEC² “É um empreendimento que está passando pelo processo de incubação,
isto é, que está recebendo suporte de uma incubadora para o seu desenvolvimento. A
empresa pode ser incubada residente (quando ocupa um espaço dentro do prédio da
incubadora) ou incubada não residente (caso em que tem sua própria sede, mas recebe
suporte da incubadora).”
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Para uma pequena empresa, receber o suporte de uma incubadora é de enorme
diferencial, pois consegue usufruir das mais modernas tecnologias, suporte gerencial e
de marketing com especialistas, com um baixo investimento econômico, criando grande
vantagem quando comparadas as empresas que iniciam suas operações sem o apoio de
uma incubadora.
Porém, para que sejam incubadas, devem ter uma série de requisitos, como:
mostrar que o serviço ou produto é economicamente viável; provar que existe demanda
para o produto no mercado; ter algum grau de inovação; ter líderes do negócio que
mostrem um perfil empreendedor; para as empresas com base tecnológica, ter uma boa
interação com a universidade. Algumas incubadoras que tem uma proposta um pouco
diferente, levam em conta o potencial de geração de emprego e repercussão social que a
empresa terá, o que já mostra uma iniciativa de algumas incubadoras de procurar
empreendimentos que sejam mais sustentáveis e tenham um impacto social na
comunidade.
As formas que os empreendimentos são incubados variam desde o tempo, até o
tipo e frequência de apoio oferecido. Independente da área de atuação, o importante é
que ao se tornar uma empresa graduada, o empreendimento esteja preparado para lidar e
sobreviver no mercado, capacidade que é medida através de acompanhamentos
periódicos para avaliar o desenvolvimento das empresas. Quando graduada, pode
manter relações com a incubadora, mas não fazendo uso do espaço físico dessa
instituição.
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1.2 História das Incubadoras
A primeira incubadora de empresas sem fins lucrativos – versão mais comum e
mais antiga-, surgiu no final da década de 50 nos Estados Unidos, mais precisamente
em Nova York, vinda da onda empreendedora e de parques tecnológicos que se
espalhavam pelo país (McKee, 1992). O primeiro parque industrial surgiu em Palo Alto
– CA, também no país Norte Americano, vindo de um relacionamento com a
Universidade de Stanford (Broadhurst, 1988), logo depois houve a criação do Parque
Tecnológico (Standford Research Park), buscando transferir a tecnologia produzida na
universidade para as empresas, o que serviu de exemplo para a proliferação dessas
organizações pelo mundo, mostrando a importância do empreendedorismo em suas
diversas formas para o desenvolvimento regional, vindo dessa inovação e tecnologia. O
surgimento das incubadoras de empresa veio que forma natural, quando se viu a
necessidade de suporte para negócios inovadores de base tecnológica, principalmente.
Na Europa, as incubadoras surgiram inicialmente na Inglaterra, a partir do
fechamento de uma subsidiária da British Steel Corporation, que estimulou a criação de
pequenas empresas em áreas relacionadas com a produção do aço, preconizando uma
terceirização, e também em decorrência do reaproveitamento de prédios subutilizados.
Todavia, o modelo de incubadoras como conhecemos começou a tomas forma
nos anos 70, os Estados Unidos. Segundo Meeder (1993), três razões guiaram o
desenvolvimento das incubadoras de empresas americanas a partir da dessa década
foram:
- Motivação para encontrar novas utilidades para prédios antigos e abandonados
em áreas retiradas;
- fundos provenientes da National Science Foundation (Fundação Nacional da
Ciência) de apoio ao empreendedorismo e à inovação nas maiores universidades
americanas;
- iniciativas de vários empreendedores e grupos de investidores para transferir
suas experiências a novas empresas em um ambiente propício à inovação tecnológica e
comercialização de produtos de tecnologia
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Foi nesse período que os governos locais, universidades e instituições dos
Estados Unidos e Europa Oriental começaram a investir com o objetivo de alavancar o
processo de industrialização de regiões pouco desenvolvidas e em fase de declínio, por
conta da recessão dos anos 70 e 80. Além de focarem nos setores de alta tecnologia,
buscaram investir nos setores tradicionais da economia, buscando aprimorar e inovar no
processo de produção e nos produtos. Assim, as incubadoras e parques surgiram de um
contexto de desenvolvimento regional, concebidas por políticas governamentais de
incentivo.
Consequentemente, o número de incubadoras americanas foi crescendo, e
fazendo com que os Estados Unidos hoje em dia sejam conhecidos como uma das
maiores potencias em termos de apoio à inovação e empreendedorismo. Essas
incubadoras surgiram em diferentes moldes e com diferentes finalidades, sendo elas
com fins lucrativos ou não, voltadas para tecnologia, social, cultura entre outros.
Já no Brasil, a onda de empreendedorismo, e consequentemente das incubadoras,
é recente. Foi a partir de uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), na década de 1980, que se teve a implantação do
primeiro Programa de Parques Tecnológicos, que iniciou a onda de empreendedorismo
no Brasil, levando à um “surgimento de um dos maiores sistemas mundiais de
incubação de empresas” (ANPROTEC, 2011). Esse programa buscava incentivar a
criação de empresas de base tecnológica nas regiões implatadas, como São Carlos-SP,
Joinville-SC, Campina Grande –PB, Manaus –AM e Santa Maria-RS (Medeiros et al.,
1992; Torkomian, 1992; Medeiros & Atas, 1995). Em 1987 foi criada a Associação
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)
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1.3 Como funcio na uma incubadora
O suporte vindo da incubadora se dá de diversas maneiras. Pode ser
administrativo, financeiro e de estrutural.
O primeiro está relacionado ao processo de gestão e administração da incubada,
ou seja, a partir desse tipo de suporte que os novos empreendedores vão adquirir
conhecimento de como gerir uma empresa de sucesso sob as condições do mercado.
Entre alguns apoios administrativos temos: apoio jurídico; assessoria contábil;
assessoria financeira; assessoria em marketing e gestão; orientação empresarial e
mercadológica; serviços de secretária, entre outros.
O suporte financeiro corresponde ao apoio em capacitação, pagamento e
aplicação dos recursos financeiros. É de extrema importância durante o processo de
incubação, pois ajuda com recursos de modo gradual, diminuindo conforme o
desenvolvimento e crescimento do negócio, para que ele adquira cada vez mais
independência antes de se tornar uma empresa graduada. Alguns exemplos de suporte
financeiro são: captação de recursos; aplicação de recursos; obtenção de capital de risco;
juros subsidiados; custos compartilhados.
Por fim, o apoio estrutural se diz a respeito do apoio tanto estrutural físico, como
o humano fornecido pela incubada. Alguns são: módulos individuais; show room;
recepção; salas de reunião; serviços de apoio; serviços de treinamento; serviços de
comunicação; serviços de limpeza e segurança; sanitários e copa, entre outros. Tão
essencial quanto os já citados, possibilita que a empresa se torne real e tenha um espaço
para atuação.
Além da fase de incubação propriamente dita, em muitos casos vemos a fase de
“pré-incubação”. Essa fase vela por um estimulo ao empreendedorismo e a formação de
projetos de empresas, uma vez que ao entrarem nessa fase as empresas não costumam
ter uma empresa formalizada, um plano de negócios consistente e um produto ou
serviço pronto para ser comercializado. Desse modo, a fase de pré incubação deve estar
organizada em três objetivos principais, segundo a prefeitura do estado de São Paulo:
“- Empresa formalizada juridicamente;
- Plano de negócios formalizado e consistente
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- Produto ou serviço pronto para ser oferecido ao mercado (ou pelo menos um
protótipo).”
Tendo esses objetivos concluídos, a empresa se encontra preparada para iniciar
um processo de incubação. Importante ressaltar que esse serviço pode ser oferecido por
uma mesma entidade, no caso a incubadora, ou por uma entidade especifica de pré
incubação.
O prazo de incubação da empresa varia, por exemplo: naquelas de base
tradicional, as empresas podem ficar incubadas por um período de até dois anos, com
acréscimo de mais um caso aja necessidade. Já nas de base tecnológica, podem ficar
incubadas por até três anos, com acréscimo de um se houver comprovação de que é
necessário, mostrando que a incubadora serve somente para um período inicial de
desenvolvimento.
Assim, as micro e pequenas empresas que surgem no mercado tem menos
possibilidade e facilidade para desenvolver inovação, além de outras dificuldades, como
dito no Manual das Incubadoras “Os micro e pequenos empresários, de modo geral, têm
seu tempo consumido pelo trabalho cotidiano e rotineiro, enfrentam dificuldades
financeiras, contam com um quadro de recursos humanos diminuto, muitas vezes
recrutado na própria família, quase sempre sem especialização e capacitação para
incorporar inovações à empresa. Comparado a essa situação, o ambiente de uma
incubadora é um habitat mais que desejável para as empresas nascentes, considerando
que, além do apoio técnico-econômico, há sinergia criada pela concentração de
empreendedores que têm como meta o sucesso empresarial. ”
A contribuição regional da implantação de uma incubadora não se limita a isso,
além da ajuda no aprendizado de como gerir uma empresa que faz com que elas tenham
mais sucesso, há o surgimento de novos negócios e mobilização de recursos. Esses
novos negócios aumentam a quantidade de empregos, mesmo nas empresas
tecnológicas, que, apesar de precisarem de uma pequena quantidade de mão de obra,
com seu sucesso geram empregos diretos e indiretos.
As empresas graduadas, ainda por cima contribuem com a arrecadação de
impostos quando começam a ter uma posição mais imponente no mercado, e segundo,
as pequenas industrias em declínio na região, desde que mostrem um potencial de

12

recuperação, podem ser revitalizadas e demonstrarem chances de serem competitivas
caso consigam se instalar em uma incubadora.
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Capítulo 2: Empreendedorismo Social
As incubadoras de empresas não são exclusivas da area tecnologica, de modo
que podem atuar em outros setores como tradiocional, misto, cultural, social,
agroindustrial, de serviços. Pelo gráfico abaixo vemos o resultado de uma pesquisa
realizada pela ANPROTEC em 2011, na qual temos noção da porcentagem de
incubadoras atuantes em cada áerea.
Num cenário mundial em que a discussão sobre politicas sociais nas empresas
ganha cada vez mais força e importancia, com esse trabalho buscamos entender mais
sobre as incubadoras sociais, mas antes iremos entender com profundidade o que é
empreendedorismo social, quais as dificuldades e exemplos desses tipos de
empreedimento.
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2.1 O que é Empreendedorismo Social?
O empreendedor social é aquele que tem um perfil que busca provocar
mudanças e reformas, visando buscar soluções e facilidades para a comunidade,
ambientais e até econômicos. Visa não principalmente o lucro exorbitante, mas também
uma busca por qualidade de vida e bem-estar para a comunidade a sua volta.
O Empreendedorismo Social é uma vertente do empreendedorismo em que os
atores, em vez de trabalharem para mudar alguma situação particular, inovando para
criar produtos ou serviços cujo único objetivo seja o lucro, empregam recursos
financeiros, emocionais, criativos, inovadores para melhorar o ambiente em que vivem.
De acordo com Melo Neto e Froes apud Aveni (2010), o empreendedorismo social
apresenta pelo menos cinco características, que o diferencia dos outros tipos de
empreendedorismo:
- é coletivo e integrado;
- produz bens e serviços para a comunidade local e global;
- tem o foco na busca de soluções para os problemas sociais e necessidades da
comunidade;
- sua medida de desempenho são o impacto e transformação social;
- visa a resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las, e a gerar
capital social, inclusão e emancipação social.
Segundo Leadbeater apud Aveni (2010):
“Empreendedores sociais são como empresários nos métodos que eles utilizam,
mas eles são motivados por objetivos sociais ao invés de benefícios materiais... Sua
grande habilidade é que eles, com frequência, fazem as coisas a partir de quase nada,
criando formas inovadoras de promoção de bem estar, saúde, habitação, que são tanto
de baixo custo, quanto efetivas se comparadas aos serviços governamentais tradicionais.
”
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Já para Melo Neto e Froes (2002), o empreendedorismo social pode ser visto
como um modelo de desenvolvimento humano, social e sustentável, segundo o qual o
foco é mudado, ou seja, em vez da geração de lucros e dividendos para aumentar o
patrimônio da organização, prima-se pelo desenvolvimento da comunidade, para a
sociedade civil. Segundo a mesma referência, é através de uma comunidade
“empoderada” que uma sociedade sustentável consegue se erguer, através de ações
empreendedoras de cunho social e estratégias se inserção social.
Uma comunidade "empoderada" é terreno fértil para a criação, o gerenciamento
e o desenvolvimento de empreendimentos. Portanto, as ações de empoderamento
proporcionam uma base econômica capaz de assegurar o surgimento de novos
empreendimentos, bem como sua sustentabilidade. A base social garante a
solidariedade, o que viabiliza o surgimento de empreendimentos cooperativos, em um
processo de transformação da sociedade que se caracteriza pela presença dos seguintes
elementos:
a) aumento do nível de conhecimento da comunidade local com relação aos
recursos existentes, capacidades e competências disponíveis em seu meio;
b) aumento do nível de consciência da comunidade com relação ao seu próprio
desenvolvimento;
c) mudança de valores das pessoas que são sensibilizadas, encorajadas e
fortalecidas em sua autoestima;
d) aumento da participação dos membros da comunidade em ações
empreendedoras locais;
e) aumento do sentimento de conexão das pessoas com sua cidade, terra e
cultura;
f) estímulo ao surgimento de novas ideias que incluem alternativas sustentáveis
para o desenvolvimento;

16

g)

transformação

da

população

em

proprietária

e

operadora

dos

empreendimentos sociais locais;
h) inclusão social da comunidade;
i) melhoria da qualidade de vida dos habitantes.
A ação dos empreendedores é concentrada na obtenção de vantagens para a
comunidade e busca transformar o modo de agir das pessoas envolvidas a partir de
ações organizadas através do capital social, capital humano e capital produtivo.
“O capital social pode ser entendido como o potencial de atuação da sociedade
envolvida, percebido através de suas diversas formas de associação. O capital humano,
nesse caso, compreende os valores individuais, as atitudes, a gama de conhecimentos e
as habilidades individuais e mesmo de uma determinada comunidade. E o capital
produtivo, por sua vez, se constitui dos recursos tangíveis e intangíveis, capazes de
gerar riquezas e de possibilitar a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda
para as pessoas de uma comunidade.” (FRANCO, 2000)
2.2 Exemplos de Empreendedorismo Social no Brasil
Para demonstrar a importância desses empreendedorismos sociais e sua força e
influencia na comunidade, foram escolhidos alguns exemplos em diferentes áreas para
ilustrar os diferentes tipos de iniciativas que, com diferentes focos, impactam a vida de
várias pessoas.
Gerando Falcões
Iniciativa de Eduardo Lyra, jovem
nascido na periferia de São Paulo, que
resolveu se dedicar a melhorar a vida de
crianças

que

passam

pelas

mesmas

dificuldades que enfrentou na infância. Cerca
de 30 mil estudantes têm sido impactados
pelas ações do projeto, que tem como meta
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central promover o protagonismo dos jovens e fortalecê-los enquanto motores da
transformação da sociedade. O autor vai até escolas com o projeto “Gerando Falcões” e
faz palestras incentivando o jovem acreditar em sí, ensinando que ele pode ser o quão
grande ele quiser.
O livro Jovens Falcões foi escrito para inspirar e provar que todo mundo pode.
Com 14 histórias reais de jovens brasileiros que do nada chegaram a tudo, o autor
comprova por A mais B o grande potencial criativo da juventude brasileira. Os
personagens do livro que são usados como exemplos para incentivar os jovens variam
muito, desde Lucas jogador de futebol da seleção, Alessandra Freitas, que abriu um
banco com 26 anos para financiar ideias empreendedoras que despontam em precárias e
pobres

no

Brasil,

entre

outros

nas

mais

diferentes

áreas.

(site: http://www.jovensfalcoes.com.br/)
Instituto Chapada
Essa iniciativa que tem como mentora e principal líder a pedagoga Cybele
Oliveira, e é uma organização focada em ajudar a melhorar a qualidade da educação
pública brasileira. O instituto chapada faz isso oferecendo, principalmente, apoio à
formação continuada de professores e gestores de escolas. Além de auxiliar a criação de
redes colaborativas voltada a fortalecer o ensino formal e políticas púbicas de educação.
De acordo com o site sua missão é “melhorar a aprendizagem de alunos da
educação infantil e do ensino fundamental, a partir da formação continuada aliada à
mobilização política em territórios colaborativos, da disseminação de conhecimentos e
da participação no debate político da educação.” www.institutochapada.org.br
Graacc
Desde 1991, essa iniciativa do oncologista pediátrico Antonio Sergio Petrilli tem
sido uma forte aliada do combate ao câncer infantil no Brasil. A entidade já tratou mais
de 5 mil pacientes, com uma taxa de cura que fica em torno de 70%. A organização
funciona com base em um rigoroso sistema de gestão e atendimento que envolve
pesquisadores de universidades, a iniciativa privada e a sociedade.
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Segundo o site “O GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com
Câncer - é uma instituição sem fins lucrativos, criada para garantir a crianças e
adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de
alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. O hospital do GRAACC
realiza cerca de 3.000 atendimentos anualmente, entre sessões de quimioterapia,
consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e
outros. Além de diagnosticar e tratar o câncer infantil, o GRAACC atua no
desenvolvimento

do

ensino

e

pesquisa.

O GRAACC nasceu em 1991, graças à iniciativa do Dr. Sérgio Petrilli, chefe do setor
de Oncologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, o
engenheiro voluntário Jacinto Antonio Guidolin e Sra. Léa Della Casa Mingione,
voluntária

do

Hospital

do

Câncer.

O primeiro passo foi transferir o Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital São Paulo
para uma casa, que ficou conhecida como a "casinha". Os pequenos pacientes eram
atendidos nesse local, dentro do conceito de hospital-dia, onde recebiam atendimento
médico

e

assistencial

e

voltavam

para

as

suas

casas.

Fundamentado na parceria universidade/empresa/comunidade, o GRAACC despertou
em empresas e instituições de larga visão social a confiança e o interesse em participar
da construção do Instituto de Oncologia Pediátrica - IOP/GRAACC/UNIFESP, o
hospital

do GRAACC.

Em maio de 1998, esse sonho se torna realidade. É construído um moderno hospital de
nove andares e dois subsolos, em 4.200 m², especializado no atendimento de crianças e
adolescentes com câncer.”
www.graacc.org.br/
Adaptsurf
Usando o esporte como instrumento, o projeto tem como objetivo promover a
inclusão e integração social das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma
das formas encontradas para tanto foi o surf adaptado. O Instituto promove, divulga e
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difunde o surf como modalidade de esporte adaptado, desenvolvendo parcerias com
entidades ligadas ao esporte, escolas de surf e outros projetos
“Fundada em 2007, a ADAPTSURF é uma associação sem fins lucrativos, que
promove a inclusão social das
pessoas

com

mobilidade

deficiência

reduzida,

ou

garantindo

igualdade de oportunidades e acesso
ao lazer, esporte e cultura, através
do contato direto com a Natureza.
Nossa

proposta

é

desenvolver e divulgar o surf
adaptado

para

pessoas

com

deficiência, lutar pela preservação
e por melhorias na acessibilidade
das praias. Acreditamos que o surf
pode ser uma excelente ferramenta
nas questões sociais, culturais e
ambientais por se tratar de um
esporte

saudável,

democrático

e

de

interação

total

com

a

Natureza.”

(http://adaptsurf.org.br/)
2.3 Dificuldades do Empreendedorismo Social
Apesar do propósito desse tipo de empreendedorismo ser incrível, ele enfrenta,
junto com as dificuldades de iniciar um negócio, os obstáculos de ser um
empreendimento social.
Os empreendimentos desse tipo surgem através da identificação de um
problema, seja ele na área que for, como saúde, educação, falta de infraestrutura em
diferentes áreas, falta de lazer, acesso a informação, qualidade de vida, entre outros;
surge junto com essa identificação a vontade de soluciona-lo. Se inicia então o processo
de se construir uma empresa que lucre, de modo a no mínimo se sustentar, além de
resolver essa situação que não tem o amparo necessário do estado.
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Se o empreendedor não for capaz de identificar com clareza o problema que
deseja ajudar – tendo a consciência que não poderá ajudar, logo no começo, em
inúmeras causas - e sua ideia de solução não for realmente uma oportunidade viável,
seu negócio será baseado em ideias frágeis, o que pode comprometer seu desemprenho e
até seu futuro.
Isso acontece muitas vezes no empreendedorismo social por serem liderados por
pessoas sonhadoras e idealistas, emocionadas e com vontade de reverter a situação
problemática logo, mas que deixam a racionalidade de lado sem passar adequadamente
pelo processo de empreender e criar uma empresa: que demora tempo, investimento e
muitos esforços antes de dar efetivamente certo.
Com isso, tirar tempo e calma para identificar com certeza o problema, a geração
de ideias viáveis para solucionar, analise de oportunidades, as dificuldades internas e
externas, os prós e contras deve ser a primeira, e muitas vezes a mais cansativa e difícil,
etapa do processo empreendedor, mas que quando bem-feita garante um futuro mais
prospero.
No momento em que já se tem claro a estrutura necessária para tentar auxiliar
determinado problema, muitas vezes o empreendedor peca na compreensão do contexto
do mercado em que pretende se inserir e atuar. É preciso lembrar que na empresa não
temos só um produto ou serviço para ofertar, existem as relações com os clientes, os
possíveis financiadores do projeto, os fornecedores, os concorrentes direitos e indiretos,
as dificuldades jurídicas e outras variáveis que fazem parte do ambiente empresarial.
Muitos não compreendem a dimensão, composição, as características do
mercado, dos clientes. É necessário saber se existe interesse ou preparo dos clientes para
receber o que a empresa oferece. Muitas vezes a comunidade ou o alvo não vê ou
entende a necessidade do seu produto, não tem interesse, não enxerga uma possibilidade
de mudança. Como já foi citado, as vezes a comunidade não está preparada e
empoderada para receber tal auxilio, culturalmente.
Por se tratar de uma empresa, deve existir uma possibilidade e escala, ele deve
atingir um certo tamanho para que seja economicamente viável, senão não há como
manter uma empresa. É interessante ver um futuro, no sentido que deve ser possível
existir um crescimento do alcance, em nível local, ou até para outros focos, em outras
cidades, estados e países. Quanto mais lucro e pessoas beneficiadas, melhor para saúde
da empresa e para a causa.
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Com essas variáveis analisadas e visto que há uma possibilidade real do projeto
se sustentar, se inicia uma busca por investimento: o investimento inicial e depois, o
capital de giro.
O investimento inicial é todo o montante necessário para se iniciar efetivamente
um negócio, um ponta pé inicial. O capital de giro é o valor necessário para o negócio
se manter, até se sustentar por conta própria, para perpetuar o negócio. Felizmente, no
Brasil, os investidores para empresas e empresas sociais vem aumentando, apesar de
ainda não ser um número muito grande. Temos desde dos financiamentos mais
tradicionais, como bancos, linhas de crédito, até financiamentos coletivos. As
incubadoras de empresa ajudam fortemente nesse processo, e, apesar de não serem
muitas voltadas para o social, com um projeto viável e bem estruturado é possível de
conseguir esse suporte.
Além do capital financeiro, deve ser buscado sempre o capital humano. Uma das
chaves para um empreendimento de sucesso é que este seja formado por pessoas
capazes e com vontade fazer dar certo, porque abrir um negócio é uma “montanha
russa”, em termos de altos e baixos constantes, e inúmeras dificuldades. É de extrema
importância ter as pessoas certas ao seu lado, que compartilhem dos seus valores, mas
que criem a possibilidade de discussão e agreguem ao processo. As grandes
organizações gastam fortunas para recrutar os melhores profissionais, pois sabem que
isso faz a grande diferença na empresa.
Por outro lado, alguns profissionais acham que o empreendedorismo social é um
setor volátil, mal remunerado, além de confundirem com filantropia, se sentem receosos
e não buscam vagas nesse setor.
O plano de negócios é essencial para o projeto ter sucesso. Ele é um
planejamento geral e detalhado de todas as características de um empreendimento, além
de ajudar como ferramenta de gestão. Pode ser comparado como um currículo, ou a
identidade da empresa, pois fornece uma visão geral doo negócio, que é cobrado por
possíveis sócios e investidores. Segundo inúmeras pesquisas, ter um plano de negócios
aumenta consideravelmente a chance do empreendimento ter sucesso, no caso do
empreendimento social existem menos modelos de apoio e inspiração, mas é importante
tê-lo bem feito para dar mais credibilidade a causa, além de mostrar que ela é alcançável
e tem seu valor.
No Brasil, a burocracia para se abrir uma empresa é muito grande: são inúmeros
pedidos, alvarás, impostos, documentos, que tornam essa uma atividade extremamente
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complicada, se comparada com outras nações. O empreendedor social deve ter noção
disso para planejar o processo levando em conta a realidade, para não se surpreender no
início ou já na fase de funcionamento da empresa. Por mais que a ideia seja ótima, as
complicações são muitas e é necessário ter tempo e paciência para resolver todas as
pendencias.
Essa preocupação em lidar com as burocracias tem muito a ver com a
capacidade do empreendedor de realmente administrar o negócio. Pesquisas mostram
que no primeiro ano da empresa, um dos principais motivos do fracasso é a falta de
competências do gestor no seu papel de gerir e administrar. Grande parte dos
empreendedores acreditam que ter uma boa ideia, com boas intenções é o suficiente,
mas se não possuir competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para gerir um
negócio, ele não ira ter sucesso, uma vez que é um mecanismo complexo que demanda
decisões inteligentes, concisas e difíceis. Todo o processo feito até o momento pode ser
perdido por uma oportunidade perdida ou decisão mal pensada.
Por fim, equilibrar o retorno financeiro com o impacto social é uma das grandes
dificuldades do empreendedorismo social. É importante ressaltar que o empreendimento
social não tem um formato de ONG, necessariamente. Nesse momento, ter escolhido
sócios, empreendedores e investidores com perfis parecidos é essencial, já que pode
chegar o momento ponderar se é melhor aumentar o retorno financeiro e diminuir o
impacto social, ou aumentar o impacto social e diminuir o retorno financeiro, e será
necessário que todos concordem com a decisão.
A incubadora de empresa ajuda em todos esse aspectos citados, se for uma
incubadora social tem ainda mais base para ajudar nos problemas específicos sofridos
por esses empreendedores.
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Capítulo 3: Interlocução
O terceiro e último capítulo tem como objetivo fazer uma interlocução entre o
que já foi estudado no primeiro e segundo, procurando mostrar a importância das
incubadoras e dos empreendimentos, sociais, juntos com a sustentabilidade, para as
Micro e Pequenas Empresas brasileiras.

3.1 Incubadoras de empresas Sociais
Da ligação das incubadoras com o empreendedorismo social, surgem as
incubadoras de empresas sociais. Essas são ferramentas que surgem para assessorar
empreendimentos vindos de projetos sociais que beneficiam a sociedade em vários
aspectos, como cidadania, melhora da qualidade de vida, uma visão de mundo mais
desconstruída e abrangente, servindo também de canal de ligação e interlocução entre a
vida acadêmica e a comunidade, unindo boas ideias vindas com o conhecimento
acadêmico, o que gera uma empresa que tem uma maior facilidade de atender as
demandas e se estabelecer no mercado.
O seu grande objetivo é de gerar desenvolvimento social, econômico e humano,
uma vez que apoia projetos que não almejam somente comercializar e aquecer a
economia, mas que desenvolvem o capital humano, geram conhecimento cientifico,
apoiam causas importantes que beneficiam a sociedade e impulsionam o surgimento de
novas tecnologias e inovações, melhorando a qualidade de vida dos individuas através
da ciência, geração de emprego e renda, e agregando muito para a vida acadêmica das
universidades.
Segundo Culti (2007) as Incubadoras Sociais surgem a partir do crescimento da
demanda de trabalhadores de todo país que buscam constituir empreendimentos
econômicos solidários. Constituem espaços de troca de experiências em autogestão e
autodeterminação na consolidação desses empreendimentos e das estratégias para
conectar empreendimentos solidários de produção, serviços, comercialização,
financiamento, consumidores e outras organizações populares que possibilitam um
crescimento conjunto autossustentável.
Essa economia solidária vem ganhando força nas últimas décadas, apesar de que
a cultura administrativa nessa área é pouco explorada, sendo que existem poucas
pesquisas e fundamentos teóricos para a gestão dessas organizações; essas pesquisas
diferenciadas seriam de grande valor, pois os empreendimentos de economia solidária
tem características próprias. Uma delas é a reciprocidade, ou seja, os empreendedores
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são como voluntários com um objetivo de satisfazer necessidades sociais, culturais e
econômicas de um grupo; não existe uma busca só do retorno individual.
Veronese e Guareschi (2005) demonstram que a economia solidária é um espaço
onde são constituídos modos singulares e diferentes de trabalho, onde o trabalho grupal
e organizado é a principal característica. Outra característica desses empreendimentos é
o meio pelo que os empreendedores decidem entrar para esse ramo. Essas organizações
muitas vezes são integradas por trabalhadores que não conseguiram se adequar ao
processo produtivo capitalista, tanto por fatores estruturais (concentração da
propriedade privada) como pelo desemprego; encontraram na Economia Solidária uma
forma de estar inserido novamente no mercado de trabalho, só que de um modo
diferente.
Essas organizações estão em constante busca e são moldadas pela inovação
social. É, segundo o Serviço Social da Industria (SESI), um desenvolvimento de
processos, produtos e serviços que permitem a inclusão social, geração de emprego,
renda, e que promovem mudanças significativas na qualidade de vida das pessoas. Esses
produtos, processos e serviços desenvolvidos devem ser aceitos pelo mercado,
mostrando um real poder de transformação, para se enquadrarem como uma inovação
social. Uma identidade com o território onde serão inseridos é essencial, principalmente
por assim gerar um desenvolvimento local mais forte.
A inovação social cria soluções para problemas sociais, tentando inovar ou até
reformular soluções já propostas, tentando sempre serem mais justas, coesas e
sustentáveis, buscando sempre beneficiar a todos, não ao indivíduo. As incubadoras
sociais têm papel fundamental nesse aspecto, pois desenvolvem desde o início da
empresa o pensamento de solidariedade, sustentabilidade, que são imprescindíveis para
um empreendimento social. A seleção feita por algumas está diretamente ligada com o
tamanho do impacto social que é empreendimento propõe, se ele ajuda a comunidade ao
redor, além da viabilidade real do que será ofertado.
Um empreendimento social não é uma ONG, então as incubadoras sociais
também devem buscar uma viabilidade financeira no empreendimento, afinal ele não é
filantrópico e também é positivo produzir o máximo de lucro possível, para pagar a
folha de pagamentos e reinvestir o lucro no que for desejado.
3.2 Sustentabilidade na Gestão
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O termo sustentabilidade cabe nesse trabalho, pois ele engloba muito do que já
foi falado. A sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa
toma, levando em conta o social, como já citamos, e o respeito ao meio ambiente. Para
ser sustentável, deve adotar práticas que condizem com esses dois valores.
Os empreendimentos sociais são, por tanto, empreendimentos sustentáveis. Mas
empresas que se dizem sustentáveis não são sempre, empreendimentos sociais. A
sustentabilidade empresarial tem a capacidade de mudar de forma positiva a imagem de
uma empresa junto ao mercado (consumidores, fornecedores, investidores), pois com o
aumento dos problemas ambientais nas últimas décadas, gerados pelo crescimento
desordenado e falta de preocupação, os consumidores ficaram cada vez mais
conscientes da necessidade de defesa do meio ambiente, buscando produtos e empresas
que se dizem sustentáveis.
Nesse aspecto, muitas empresas entraram na chamada “onda ambiental”, tendo
atitudes superficiais que visam o marketing, mostrando ser uma empresa sustentável,
mas não implementando de fato mudanças na organização. As práticas adotadas pela
empresa devem apresentar resultado práticos e significativos para o ambiente social e
ecológico. As incubadoras são interessantes nesse aspecto, pois como já dito,
implementam essa ideia de sustentabilidade no início da empresa, de modo a gerar
atitudes reais e não superficiais.
Existem inúmeras vantagens em se tornar uma empresa sustentável, além da boa
imagem diante a comunidade. Há uma economia de gastos com custos de produção,
através da reciclagem, reutilização da agua, reaproveitamento de sobras de matéria
prima, medidas de economia de energia elétrica; uma satisfação dos funcionários e
colaboradores em saberem que estão trabalhando em uma empresa séria e sustentável;
valorização das ações em bolsa de valores, pois é um critério que os investidores levam
em consideração; melhora nas condições ambientais do planeta, afinal todos terão
conhecidos, filhos, netos, que viverão no país; a possível venda de créditos de carbono;
entre outros.
3.3 Importância das Micro e Pequenas Empresas no Brasil
Com iniciativas como incubadoras de empresas, empreendedorismo social,
incubadoras sociais, não poderia ser deixada de lado a questão da importância das micro

26

e pequenas empresas no Brasil, que são geralmente o produto das incubadoras e outras
iniciativas semelhantes.
No Brasil, esse boom de novas empresas é um fenômeno recente, foi iniciado na
década de 1990, após o Plano Real. Antes disso não havia um ambiente propício para o
desenvolvimento de novas empresas no Brasil: havia instabilidade política (ditadura),
defasagem tecnologica (a economia estava fechada para inovações e tecnologias
estrangeiras) e também instabilidade econômica (inércia inflacionária).
Nesse período pouquíssima gente do curso de administração de empresas ou
pessoas sem formação necessariamente voltada para a administração, tinham como
objetivo abrir uma nova companhia, pois em um cenário como esse dificilmente uma
microempresa poderia sobreviver.
Ao contrário daqueles tempos, hoje em dia o tema empreendedorismo desperta
um grande interesse na sociedade Brasileira, com inúmeras iniciativas privadas e
públicas de incentivo. Esse fenômeno já aconteceu em outros países em épocas
anteriores.
Nos Estados Unidos, por exemplo, onde durante o meio século 20 houve um
grande boom econômico, foram fundadas mais de 1100 faculdades e escolas de
Administração de empresas com ênfase em empreendedorismo nos últimos 50 anos,
formando gerações inteiras de novos empresários e empreendedores.
Atualmente, não só há um grande incentivo para a criação de novas micro e
pequena empresas, como as existentes já são de suma importância para o mercado e
economia brasileira. Justamente por serem menores, mais dinâmicas, menos
burocráticas, terem incentivos fiscais e programas de apoio, essas organizações estão
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concorrendo diretamente com as grandes empresas, principalmente no setor de serviços.
Como podemos ver no gráfico abaixo, as micro e pequenas empresas
representam 99% da participação das empresas na economia, além de gerarem 52% dos
empregos formais e terem uma contribuição de 27% do PIB (produto interno bruto),
comprovando novamente sua importância no cenário brasileiro atual, que é considerado
um dos maiores países empreendedores do mundo.

Esse cenário é resultado de políticas sociais de redistribuição de renda e de
valorização do salário mínimo, expansão do crédito e incorporação de um grande
contingente de população ao mercado de trabalho e de consumo, o que aumenta a taxa
de sobrevivência das empresas no mercado. Segundo o Censo do Sebrae com base em
dados da Receita Federal, após 2 anos de funcionamento, 76% dos micros e pequenos
empreendimentos mantêm suas atividades, de modo que há uma garantia maior de
duração do empreendimento e de retorno financeiro, o que incentiva cada vez mais o
interesse por essa área.
Por conta dessas facilidades e apoios oferecidos, a busca pelo micro e pequeno
empreendimento se tornou uma questão de investimento, não mais de necessidade ou
falta de opção. Em 2006, 48% do setor existia por necessidade do proprietário, por falta
de outras oportunidades financeiras. Hoje, esse caso conta com uma parcela de apenas
31% das empresas, os 69% restantes optaram livremente pelo pequeno negócio. “Além
de tudo isso, o brasileiro tem mais motivação para empreender. Antes ele abria um
negócio próprio por necessidade, por não encontrar um emprego. Hoje, a cada três
pessoas que iniciam um empreendimento, duas o fazem por uma oportunidade de
negócios. Isso muda completamente a qualidade do empreendedorismo no país”, revela
Luiz Barretto.
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Com esse aumento de possibilidades, o interesse de pessoas mais qualificadas e
a qualificação de outras já envolvidas acaba se tornando uma realidade no mundo das do
micro e pequenos negócios. É nesse setor ainda que os salários aumentaram
consideravelmente em relação as grandes empresas: Em 11 anos, de 2000 até 2011, o
aumento real de salário nas grandes e médias empresas variou 9%, enquanto nas micros
e pequenas empresas o aumento foi de 18%. Isso torna o setor mais atrativo não só para
os empreendedores, mas para os empregados desses negocios, mostrando o poder e
importancia que esse setor tem no contexto brasileiro.
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Conclusão
Através desse trabalho é possivel concluir a importancia das micro e pequenas
empresas no Brasil, e que iniciativas governamentais e privadas, como incubadoras de
empresas, são de suma importacia para incentivar e amparar esse setor, pois criam um
ambiente de aprendizado, troca de experincias e apoio que fortifica esses
empreedimentos, possibilidando uma maior chance de sobrevivencia.
O empreendedorismo social e sustentável é mais uma das soluções encontradas
para uma melhora na qualidade de vida da população, não somente pelos seus projetos,
que ajudam comunidades, mas por gerarem empregos, renda, contribuirem para a massa
salarial, PIB, empregos formais, etc.
Com o contexto ambiental atual, é necessaário que cada vez mais
empreendimentos sustentáveis surjam, e que aqueles já existentes se adequem, não
somente para passar uma imagem para clientes, fornecedores e investidores. Esses
novos empreendimentos não precisam, necessariamente, terem a atividade principal
voltada para o social e ambiental: mesmo com um produto ou serviço que não seja
voltado para ajudar diretamente, é importante que a empresa tenha políticas ambientais
reais, um planejamento para minimizar ao maximo os impactos produzidos, além de ter
projetos sociais para a comunidade entorno.
Empreendedorismo social e sustentabilidade não é o mesmo que filantropia,
somente doar e apoiar causas e não olhar para a sua propria empresa. Uma mudança
interna é necessária, uma conscientização é necessária, buscar por melhoras é
necessário.
Com mais incubadoras sociais, modelos de planos de negócios para
empreedimentos sociais, investidores preocupados com essa causa, o aumento das
pequenas e micro empresas pode ser combinado com a sustentabilidade – lembrando
que esta é social e ambiental – melhorando cada vez mais o cenário e qualidade de vida
brasileiro, atingindo milhares de pessoas e comunidades. A qualificação e apoio a esses
empreendimentos, combinado com um foco social, traria pro Brasil uma grande
quantidade de empresas capacitadas e conscientes, o que seria de enorme importancia
para o Brasil e sua economia, ainda mais levando em conta uma atual conjuntura
resseciva.
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INTRODUÇÃO
Uma crise migratória se caracteriza principalmente por um contingente de
pessoas que fogem de seu país de origem, por determinados fatores, e vão em busca de
asilo em outros países. De acordo com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos
Refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de
fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião
política ou participação em grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para
casa, pode ser considerado ainda pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos
armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos.
Esse trabalho tem como objetivo tratar e analisar as principais causas que levam
á uma crise migrátoria, relatando as maiores crises que o mundo já presenciou. Além de
alertar as condições na qual os refugiados vivem nos países que buscam asilo, e as
dificuldades que enfrentam ao tentar entrar em um país. A questão chave desse trabalho
é a relação dos refugiados frente ao cenário mundial.
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CAPÍTULO 1: CRISES SOCIAIS GLOBAIS
1.0 – PRINCIPAIS CAUSAS
O deslocamento humano é um fenômeno tão antigo quanto o homem, estes
estavam em constante circulação, migrando de um lugar para outro afim de buscar
condições melhores de vida. Os movimentos migrátorios são amplos e complexos, pois
envolvem as mais variadas classes sociais, culturas e religiões; além disso
presentes

estão

em todas as sociedades contemporâneas, associado ao fenômeno da

globalização, que tem contribuído para intensificar os deslocamentos em massa devido à
compressão do tempo e espaço provocado pela revolução dos transportes e das
comunicações.
Os fluxos migratórios são motivados por inúmeros fatores, podendo apresentar
consequências positivas e negativas, a depender das condições e dos diferentes
contextos socioeconômicos, culturais e ambientais em que ocorrem. As causas mais
comumente observadas são: disputas religiosas, adversidades naturais, divergências
culturais, conflitos politico-ideológica e guerras, entre outras, associadas aos
movimentos migratórios. Porém, ao longo da história é possível identificar a
predominância de fatores econômicos como principal motivação dos deslocamentos
humanos. Nas áreas de repulsão populacional, observam-se crescente desemprego,
subemprego e baixos salários; já nas áreas de atração populacional, encontram-se
melhores perspectivas de emprego e salário e, portanto, melhores condições de vida. Por
isso, países desenvolvidos têm um elevado número de imigrantes, como é o caso dos
EUA, Canadá, Japão, Austrália e países da Europa Ocidental.
Os movimentos populacionais podem ser classificados a partir do modo como
ocorrem, se dividindo em: voluntário, quando o movimento é livre, espontâneo;
forçado, como nos casos de escravidão, de perseguição étnica, religiosa, política ou
alguma catástrofe natural; e controlado, quando o Estado impõe restrições numéricas
ou ideologicas, regulando a entrada e saída de migrantes.
Segundo a ONU, mais de 200 milhões de pessoas residem fora de seu país de
origem, sendo que 60% desse total vivem em países desenvolvidos, e os outros 40%
encontram-se em paises em desenvolvimento. A Europa é o continente que mais recebe
imigrantes, seguido pela Ásia e a América do Norte. Na classificação de países
receptores de imigrantes, os EUA aparece na primeira posição. Em muitos casos, esses
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imigrantes geram um importante ingresso de capital nos seus países de origem, sendo
responsável por enviar cerca de 251 bilhões de dólares por ano, com a intenção de
ajudar suas famílias ou investir em poupanças que lhes permitam regressar no futuro.
Porém, os países de onde partem os fluxos migratórios também sofrem consequências
prejudiciais, pois enfrentam a perda de trabalhadores, que poderiam contribuir para o
crescimento econômico e melhoria das condições sociais. A região de maior fluxo de
emigrantes é a África, seguida da América Latina.
Além disso, cerca de 7% dos imigrantes do mundo são refugiados. A maioria
deles são da Ásia e da África. O principal fator responsável por esse elevado número de
refugiados pode ser atribuído às guerras, principalmente guerras civis, que
desencadeiam nas crises migrátorias. Esses deslocamentos ocorrem por uma questão de
sobrevivência às perseguições étnicas e às atrocidades cometidas contra civis.
É importante ressaltar ainda a diferença entre um imigrante e um refugiado.
Enquanto o primeiro geralmente muda de país em busca de melhores condições de vida,
podendo ou não estar numa situação realmente precária, o segundo abandona sua nação,
deixando tudo o que tem para trás, em razão de uma violência muito grande, como
guerras e genocídios. Mas é determinante que sejam adotadas

medidas para

acolhimento e inclusão desses refugiado na sociedade.
O continente africano apresenta elevado número de cidadãos que deixam seu
país, em razão dos conflitos territoriais, políticos, religiosos e socioeconômicos. Esses
herdados do processo de intervenção colonialista. A divisão territorial do continente
teve como critério apenas os interesses dos colonizadores europeus, desprezando as
diferenças étnicas e culturais da população local. Diversas comunidades, muitas vezes
rivais, que historicamente viviam em conflito, foram colocadas em um mesmo
território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram separados. Após a Segunda
Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas.
Porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos
colonizadores europeus, desrespeitando a cultura e a história das comunidades,
consequentemente inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram
desencadeados no interior desses países.
Outro fator agravante para o surgimento desses conflitos na África se refere ao
baixo nível socioeconômico da população de muitos países e à instalação de governos
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ditatoriais. Das ditaduras instaladas, a que teve maior repercussão foi o apartheid na
África do Sul – política de segregação racial que foi oficializada em 1948, com a
chegada ao poder do Novo Partido Nacional (NNP). O apartheid não permitia o acesso
dos negros às urnas, além de não poderem adquirir terras na maior parte do país,
obrigando os negros a viverem em zonas residenciais segregadas, uma espécie de
confinamento geográfico.
Todo esse contexto histórico da África desencadeou em um cenário em que a
fome, desemprego, doenças e condições de vida precárias são comumente observadas.
Outra questão, são as constantes guerras civis em decorrência de conflitos étnicos,
territoriais, religiosos e políticos. Em países como Serra Leoa, Ruanda, Burundi e
Congo, por exemplo, provocam grandes fluxos migrátorios de refugiados, que fogem
para países vizinhos na tentativa de escapar de massacres promovidos por grupos rivais
e na busca de melhores condições de vida.
No âmbito nacional, a África do Sul é o país que mais recebe refugiados
oriundos de países vizinhos. Esse fluxo migrátorio se intensificou com o fim do
apartheid, em 1994. Atualmente estima-se que haja cerca de 2 milhões de africanos
vindos de diversos países em território sul-africano. Essas pessoas vão em busca de
trabalho nas minas de ouro, na indústria dos diamantes e nas explorações agrícolas , e
também para fugir de guerras ou perseguições. Contudo, a situação não é fácil para os
estrangeiros da África. Pesquisas de grupo de apoio aos refuagiados apotam que há
muito preconceito entre os sul-africanos para com as pessoas dos países vizinhos. Os
refugiados reclamam do modo que são tratados pela polícia e pelo Departamento do
Interior, responsável pela legalização dos estrangeiros. São impostas a eles restrições
quanto a busca por meio de subsistência, como a proibição de trabalhar devido a falta de
documentos de identidade ou que comprovem suas qualificações profissionais. Dados
apotam que há cerca de 39% de africanos de países vizinhos desempregados na África
do Sul.
Em resposta a todas essas adversidades no continente africano, muitos nativos
optam por deixar a África e seguir em direção a Europa via Mar Mediterrâneo, rota esta
que muitos refugiados não conseguem completar. Segundo o relatório da Comissão
Mundial sobre as Migrações Internacionais, publicada em 2006, cinco imigrantes
africanos morrem todos os dias na tentativa de atravessar o Mar Mediterrâneo para
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tentar entrar na Europa. Ainda assim, mais de 50.000 deles conseguem chegar ao solo
europeu todos os anos. Após a Associação Marroquina de Familiares de Vítimas da
Imigração Clandestina, recolher em três anos 3,2 mil cadáveres nas Costas da Europa e
de Marrocos, o governo marroquino decidiu intensificar o policiamento de sua costa,
fazendo com o que os imigrantes partissem de lugares cada vez mais distantes, como o
Senegal e a Mauratânia. Tornando o trajeto ainda mais arriscado, no qual muitos
africanos chegavam com insolação, desidratação e queimaduras produzidas pela mescla
de combustível e água salgada. A imagem abaixo ilustra as principais rotas de fuga dos
africanos.

Imagem 1 – rota dos refugiados africanos
Contudo, uma crise migrátoria se caracteriza por grande número de pessoas
fugindo de seu país de origem, principalmente em virtude de guerras, atribuído à
questões territoriais, socioeconomicas, religiosas, etnicas, entre outras. Os refugiados
vão em um busca de melhor condição de vida e um lugar seguro, onde possam viver
tranquilos e com dignidade, como é o caso dos africanos, abordado acima. Porém o
maior problema de uma crise migrátoria são os países que os refugiados tentam entrar,
estes assumem uma postura repulsiva em relação aos imigrantes ilegais.
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1.1 – CONDIÇÕES SOCIAIS/ECONÔMICAS DOS REFUGIADOS
A questão dos refugiados , surgiu no século XV, durante a perseguição e
expulsão dos judeus da região atual da Espanha, no ano de 1492, seguida de outras
perseguições como a dos mulçumanos, dos protestantes e tantas outras que se
sucederam ao longo dos séculos. Entretando, a proteção institucionalizada desses
indivíduos, por meio de um instituto jurídico, somente apareceu na segunda década do
século XX, quando o mundo se deparou com a fuga de milhões de russos de seu Estado,
em função das alterações políticas que ocorriam no país.
Até então todos os casos de crise migrátorio eram tratados como um problema
pontual, que eventualmente acabaria. Os refugiados eram vistos como elementos
indesejáveis, e a sociedade se recusava a enxergar a possibilidades de esse problema ser
permanente. Apesar dessa postura, os contigentes de refugiados continuaram
aparecendo e, diante te tal fato, os países do mundo inteiro perceberam a necessidade de
criar regras para a proteção dessas pessoas, afim de assegurar tanto o respeito a elas
quanto a manutenção da segurança dos Estados que recebiam enormes levas de
refugiados todos os dias.
O surgimento dessa percepção somente no século XX, apesar de o problema
existir há mais de quatro séculos, pode ser explicado em função de dois fatores. O
primeiro relaciona-se ao contingente numérico dos refugiados, pois até o século XX o
total girava em torno de centenas de milhares, no início desse os números passaram para
a casa dos milhões, o que ameaçava consideravelmente a segurança interna dos Estados
que acolhiam essas pessoas, porque estes não contavam com um sistema organizado de
proteção. O segundo fator relaciona-se à configuração geopolítica do mundo, visto que
os refugiados existentes antes da institucionalização do refúgio possuíam inúmeras
possibilidades de locais para viver, uma vez que a totalidade de territórios do mundo
ainda não se encontrava divida sob a forma de Estado-nações independentes, fato que
não ocorria mais na dácada de 20, os refugiados ao deixarem seus Estados de origem,
deparavem-se sem alternativas, pois os países encontravam-se divididos em unidades
políticas autônomas, e já que não havia regras internacionais sobre o tema, cada país
estipulava as regras de entrada em seu território, excluindo, na maioria das vezes, os
refugiados, pois estes chegavam sem dinheiro, sem referência e em grande número.
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Em 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) pela Assembléia Geral da ONU para proteger e assistir às vitímas de
perseguição, da violência e da intolerância. Hoje, é uma das principais agências
humanitárias do mundo, que já ajudou mais de 50 milhões de pessoas.
Como organização humanitária, apolítica e social, o ACNUR tem dois objetivos
básicos: proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e buscar soluções duradouras
para que possam reconstruir suas vidas em um ambiente normal. A principal missão
desse projeto é assegurar os direitos e o bem-estar dos refugiados empenhando-se em
garantir que qualquer pessoa possa exercer o direito de buscar e gozar de refúgio seguro
em outro país e, caso assim deseje, regressar ao seu país de origem. Entre os programas
implementados estão o de integração local, que busca facilitar a inserção do refugiado
na comunidade, e o de reassentamento, que recebe refugiados que continuam sofrendo
ameaças e problemas de adaptação no primeiro país de refúgio.
Além disso, existe vários instrumentos internacionais que estabelecem e definem
os princípios básicos que regem o tratamento dos refugiados. Entre eles é importante
destacar a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951,
e o Protocolo Adicional relativo ao Estatuto dos Refugiados, de 1967.
A Convenção de 1951 estabelece os princípios básicos para o tratamento dos
refugiados, principalmente os direitos elementares que lhes devem ser reconhecidos.
Define também o estatuto jurídico dos refugiados e contém disposições relativas ao
direito ao emprego remunerado e ao bem-estar, à emissão de documentos de identidade
e de viagem, à aplicabilidade de encargos fiscais e ao direito à transferência de bens
para outro país, onde tenham sido admitidos com vista à sua instalação.
A Convenção proíbe a expulsão e o regresso forçado das pessoas que beneficiam
do estatuto de refugiado. Nos termos do artigo 33.º, “Nenhum dos Estados Contratantes
expulsará ou repelirá um refugiado, seja de que maneira for, para as fronteiras dos
territórios onde a sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçadas em virtude da sua
raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas”.
A Convenção de 1951 só contemplava aquelas pessoas que se tornaram
refugiados em resultado de acontecimentos ocorridos antes de 1 de Janeiro de 1951. No
entanto, os anos que se seguiram a 1951 revelaram que os movimentos de refugiados
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não eram uma mera consequência temporária da Segunda Guerra Mundial e do seu
rescaldo.
No final dos anos 50 e durante a década de 60, surgiram novos grupos de
refugiados, especialmente na África. Estes refugiados careciam de uma proteção que
não lhes podia ser concedida no quadro temporal limitado da Convenção de 1951.
Foi criado então o Protocolo de 1967, que alargou o âmbito de aplicação da
Convenção à situação de “novos refugiados”, ou seja, aqueles que, integrando a
definição da Convenção, se tinham tornado refugiados em consequência de
acontecimentos ocorridos depois de 1 de Janeiro de 1951.
No entanto, mesmo que protegidos por lei, a realidade dos refugiados nos países
que eles buscam um recomeço não é facíl. Encontram dificuldades logo para entrar no
país, pois, muitos adotam politicas para barrar a entrada desses imigrantes ilegais,
reforçando o policiamento, construindo muros altos, colocando obstáculos, como
arames farmados, entre outras medidas.
A Hungria, é um exemplo de país que tomou uma medida repulsiva contra os
refugiados vindos da Siría, o governo húngaro decidiu prender e deportar quem tentar
cruzar ilegalmente a fronteira do país. Também foram aumentadas as penas para tráfico
de pessoas. Em discurso, o primeiro-ministro húngaro, o conservador Viktor Orban,
disse que a intenção é “defender a cultura da Hungria e da Europa” da chegada dos
imigrantes ilegais. Isso porque o governo da Hungria tem uma postura voltada para o
nacionalismo.
Além da dificuldade de entrar nos países, os refugiados ainda sofrem com
exclusão e a marginalização social. Os imigrantes, na maioria das vezes, ingressam no
mercado de trabalho pela porta dos fundos, em situação de subemprego, com
remunerações baixíssimas e pouco ou nenhum respeito à dignidade humana. A situação
é tão calamitosa que muitos dos empregos apresentam condições análogas à escravidão.
No Brasil, podemos citar o abuso sofrido pelos migrantes bolivianos, normalmente
empregados por oficinas de costura clandestinas

onde são submetidos a horas

excessivas de trabalhos em condições subhumanas, recebendo apenas trocados como
“salário”. O momento de vida enfrentado pelos refugiados, de pleno desespero e sem
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quaisquer perspectivas de melhoras, os forçam a aceitar a oportunidade que for, mesmo
que isso signifique constantes violações aos seus direitos.
Ademais, os refugiados ainda se deparam com uma crise cultural nos países que
buscam um recomeço. Traços étnicos como: religião, idioma, e valores variam em cada
território diferente, influenciados pelo contexto histórico de sua fromação. Os apectos
singulares da cultura imigrante que se diferencie da cultura dos países receptores é vista
com preconceito e certo desprezo. Desse modo, os imigrantes enfrentam um choque
cultural, nos quais são obrigados a se habituar e mudar alguns aspectos de sua cultura
para serem aceitos socialmente.
A realidade dos refugiados muitas vezes não condiz com as lei que os protege,
principalmente devido ao modo como eles são vistos mundialmente. Como elementos
indesejáveis, responsáveis pelo aumento da violência e pobreza nos países. A solução,
nesse caso, não é a criação de outros direitos, mas sim uma conscientização da
sociedade, em geral, de que esses imigrantes fogem de seu país de origem por uma
questão de sobrevivência, e um recomeço digno é o minimo que deve ser ofericido.
Politicas de sociabilização, empregos respeitáveis, aceitação da diversidade e
solidariedade dos nativos devem ser questões trabalhadas pelos governos, em contra
partida as medidas para barrar refugiados.
A raiz do problema, é que a crise migrátoria é vista como uma adversidade única
do país o qual os refugiados estão saindo, e não como uma adversidade global.
Enquanto essa mentalidade não mudar, os refugiados vão continuar sofrendo
preconceito, desemprego, margilização social e exclusão social.
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CAPÍTULO 2: CRISES MIGRATÓRIAS NA EUROPA
2.0 – SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
A Segunda Guerra Mundial desenroulou-se no período de 1939 a 1945, e foi um
prologamento da Primeira (1914-18), cujo conclusão deixou na Europa uma série de
questões não resolvidas,devido ao Tratado de Versalhes.
2.0.1 – CONTEXTO HISTÓRICO
O Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha pelos vencedores, foi
excessivamente pesado e gerou ressentimentos que exacerbaram o revanchismo dos
alemães; numerosas minorias étnicas foram colocadas sob domínio estrangeiro, criando
focos de tensão interna e tendendo a se unir à pátria-mãe (particularmente no caso dos
alemães); finalmente, a disputa das potências industriais por mercados e matériasprimas não foi solucionada satisfatoriamente, pois Alemanha, Itália e Japão continuaram
carentes de insumos para suas indústrias. Seguindo a lógica imperialista da época, esses
três países iriam se associar em uma aliança agressiva e expansionista, denominada
Eixo.
A ascensão de Mussolini ao poder na Itália, em 1922, inaugurara um regime
político totalitário, militarista e fortemente nacionalista, denominado fascismo e situado
ideologicamente na extrema direita. A Crise de 29, agravando os problemas econômicos
e sociais dos países capitalistas, estimulou as camadas populares a apoiar movimentos
extremistas, tanto de esquerda (comunismo) como de direita (denominados
genericamente fascismos, por serem inspirados no modelo italiano). O apoio da
burguesia a estes últimos foi decisivo para que eles assumissem o controle de vários
Estados, dos quais o mais importante foi a Alemanha, onde Hitler tomou posse na
chefia do governo em 1933. O expansionismo nazista seria o fator determinante para a
eclosão da Segunda Guerra Mundial.
O avanço dos países do Eixo constituía uma ameaça aos interesses das grandes
potências da época: Grã-Bretanha, França, URSS e EUA. Mas nenhuma delas opôs uma
resistência efetiva. Os governos britânico e francês adotaram a política de
apaziguamento, cheia de concessões aos agressores; a URSS, sob a ditadura de Stalin,
encontrava-se isolada por parte das potências capitalistas, e os EUA haviam assumido
uma postura isolacionista, como se os problemas exteriores ao continente americano não
lhes dissessem respeito.
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A progressão dos países do Eixo foi implacável, o Japão tomou a Manchúria, em
1931, pertencente à China, e depois atacou novamente esta última, em 1937; a Itália
conquistou a Etiópia e a Albânia. Mas foi a expansão da Alemanha que levou
diretamente à guerra: ocupação da região desmilitarizada da Renânia, anexação da
Áustria e dos Sudetos, pertencentes à Checoslováquia, invasão da própria
Checoslováquia, em março de 1939 e, finalmente, o ataque à Polônia, em setembro de
1939, que deu à Grã-Bretanha e França um pretexto para declarar guerra à Alemanha.
Estava iniciada a Segunda Guerra Mundial.
Acredita-se que o Eixo era formado apenas pela Alemanha, Itália e Japão.
Porém, Estados menores lutaram ao lado dessas potências, como a : Finlândia, Hungria,
Romênia, Bulgária, Eslováquia, Croácia e Tailândia. Além disso, nos países
conquistados pelas potências do Eixo, contingentes maiores ou menores das populações
locais apoiaram os invasores (foram os chamados colaboracionistas), enquanto outros os
combatiam (ficando conhecidos como Resistência ou partisans).
Os países que se opuseram ao Eixo adotaram o nome de Aliados, que já fora
utilizado na Primeira Guerra Mundial. As principais potências envolvidas foram a
China, Grã-Bretanha, França, URSS e EUA. Ao todo, fizeram parte dos Aliados 51
Estados, entre os quais o Brasil. Muitos, porém, proporcionaram apenas apoio material,
sem entrar propriamente em combate; tal é o caso de quase toda a América Latina, onde
apenas Brasil e México enviaram tropas ao campo de batalha.
2.0.2 – ROTAS E COMPLICAÇÕES DOS REFUGIADOS FRENTE AO CÉNARIO MUNDIAL
Durante a Segunda Guerra Mundial o indice de refugiados aumentou
significamente, esse perído foi marcado pela maior crise migratória que o mundo tinha
vivênciao até então.
Entre 1933 e 1939, os judeus da Alemanha foram submetidos a prisões
arbitrárias, boicotes econômicos, perda dos direitos civis e de cidadania,
encarceramento em campos de concentração, violência aleatória e o massacre
da Kristallnacht, a Noite dos Cristais, organizado pelo governo alemão. Os judeus
reagiram à perseguição nazista de diferentes maneiras. Segregados da sociedade alemã,
por imposição externa, os judeus voltaram-se para suas próprias instituições e
organizações sociais e, necessariamente, as expandiram. Porém, face à crescente
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repressão e violência física, muitos judeus escolheram fugir da Alemanha. O mapa
abaixo evidencia as rotas de fugas do judeus durante a perseguição alemã.

Imagem 2 – mapa da emigração judaica
Entre a ascensão nazista ao poder, em 1933, e a rendição da Alemanha nazista,
em 1945, mais de 340.000 judeus deixaram a Alemanha e a Áustria. Tragicamente,
quase 100.000 deles encontraram refúgio em países que posteriormente foram
conquistados pela Alemanha, e as autoridades desses país, que agora estavam sob poder
alemão, deportaram e mataram a grande maioria daqueles que tentaram fugir do
nazismo.
Após a anexação da Áustria pela Alemanha, em março de 1938, e,
principalmente, após os violentos massacres de Kristallnacht, a Noite dos Cristais, entre
9 e 10 de novembro de 1938, os judeus começaram a buscar abrigo na Europa Ocidental
e na América. Entre março de 1938 e setembro de 1939 um total de 120.000 imigrantes
judeus tentou emigrar para os Estados Unidos , mas apenas 80.000 conseguiram fazê-lo
pois o número de imigrantes aceitos era muito menor do que o número de pessoas em
busca de refúgio. No final de 1938, 125.000 candidatos faziam fila nas portas dos
consulados norte-americanos na Europa, na esperança de obter um dos 27.000 vistos
permitidos dentro da cota de imigração existente. Em junho de 1939, o número de
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candidatos já era de mais de 300.000, mas a maioria deles não obteve êxito. Na
Conferência de Evian, em julho de 1938, apenas a República Dominicana declarou estar
preparada para receber um grande número de refugiados; e a Bolívia, que na época não
se manifestou, acabou por admitir mais de 20.000 imigrantes judeus entre 1938 e 1941.
Mais de 60.000 judeus alemães imigraram para a terra de seus ancestrais no
Mandato Britânico, a então Palestina, durante a década de 1930, a maioria sob os termos
do Acordo Haavara, que em hebraico signifca acordo de transferência. Este acordo
entra a Alemanha e as autoridades judaicas que viviam sob o Mandato Britânico
facilitou a emigração dos judeus para a região na época. O maior obstáculo da
emigração dos judeus da Alemanha para o Mandato era a legislação alemã que proibia a
exportação de moeda estrangeira, fazendo com que assim os refugiados não pudessem
vender seus bens e trocar o dinheiro adquirido por outras moedas, como o dólar ou a
libra britânica. Segundo o acordo, os judeus se desfariam de seus bens na Alemanha de
modo organizado, e o dinheiro resultante seria transferido para o Mandato Britânico
através de produtos alemães para lá exportados.
Para dificultar ainda mais a emigração judaica em busca de salvação de suas
vidas, em maio de 1939 o parlamento britânico aprovou uma declaração política
denominada White Paper, que determinava medidas que limitavam rigorosamente a
entrada de judeus em seu Mandato no Oriente Médio. À medida que diminuia o número
de países dispostos a aceitar os refugiados, dezenas de milhares de judeus alemães,
austríacos, e poloneses emigraram para Xangai, na China, um destino que não exigia
visto. A Área de Reassentamento Internacional em Xangai, na época sob controle
japonês, recebeu 17.000 judeus.
A Suíça acolheu aproximadamente 30.000 judeus que entraram no país, mas
recusou quase o mesmo número em suas fronteiras. Cerca de 100.000 judeus
conseguiram chegar até a Península Ibérica. A Espanha acolheu um número limitado de
refugiados e, logo em seguida, enviou-os para o porto de Lisboa, em Portugal. De lá,
milhares destes refugiados conseguiram embarcar rumo aos Estados Unidos entre 1940
e 1941, mas milhares de outros não conseguiram obter os vistos de entrada para os
Estados Unidos.
Após a guerra, centenas de milhares de sobreviventes encontraram abrigo na
Alemanha desnazificada, na Áustria, e na Itália, em campos administrados pelos
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Aliados. Nos Estados Unidos, as restrições à imigração ainda eram vigentes, embora a
Diretiva Truman, de 1945, mandasse que fosse dada prioridade aos deslocados de
guerra dentro do sistema, o que permitiu que 16.000 sobreviventes judeus entrassem nos
Estados Unidos.
A imigração judaica para a área do Mandato Britânico no Oriente Médio,
permaneceu extremamente restrita pelos ingleses, até que o Estado de Israel conseguiu
obter sua independência em maio de 1948. Entre 1945 e 1948, milhares de
sobreviventes do Holocausto tentaram entrar na região, mas as autoridades britânicas os
encarceraram em campos de detenção na ilha de Chipre.
Com o estabelecimento do Estado de Israel, em maio de 1948, os sobreviventes
começaram a fluir para o novo estado judeu soberano, onde não seriam mortos pelo fato
de serem judeus, e cerca de 140.000 sobreviventes do Holocausto entraram em Israel
nos anos seguintes. Entre 1945 e 1952, os Estados Unidos admitiram em seu território
400.000 sobreviventes do nazismo, deslocados de guerra, e entre eles 96.000, cerca de
24%, eram judeus.
Diante de tantos fatos fica evidente que a busca por um refúgio não foi algo
simples, muitos judeus morreram na tentativa de atravessar o Oceano Atlântico, ou em
busca de um abrigo em algum país da Europa. Um número bem maior de judeus poderia
ter escapado do Holocausto e sobrevivido caso países como os Estados Unidos e a GrãBretanha apresentassem disposição em recebê-los.
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2.1 – CRISE ATUAL
A Europa enfrenta atualmente a mais grave crise migratória desde 1945. A partir
do início de 2015, mais de 300 mil pessoas tentaram chegar ao continete por meio de
travessias perigosas no Mediterrâneo. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à
situação de conflitos armados e de perseguição existentes em vários países,
principalmente no Oriente Médio e no Norte da África.
2.1.1 – CONTEXTO HISTÓRICO
Diante da instabilidade no Oriente Médio, países como a Siría e Afeganistão são
as principapis nações de origem dos refugiados, devido as constantes guerras e ações de
grupos para-militares.
A Síria está atravessando um período bastante turbulento com o crescimento das
revoltas contra o governo de Bashar al-Assad. Mesmo com as sanções impostas pela
ONU, o presidente sírio não abre mão do poder e a escalada de violência aumenta a
cada dia.
O levante contra o regime de Bashar al-Assad teve início em 15 de março de
2011, durante a insurreição da Primavera Árabe, período em que as populações de
países árabes, como Tunísia, Líbia e Egito se revoltaram contra os governos de seus
países. O levante começou pacífico nos primeiros quatro meses, mas, a partir de agosto,
manifestantes fortemente reprimidos passaram a recorrer à luta armada.
Há quase 50 anos, a Síria é governada pelo mesmo partido, o Baath. O país é
liderado com mãos de ferro pelo presidente Bashar Al-Assad desde julho de 2000.
Antes disso, seu pai, Hafez al-Assad, presidiu o país por 30 anos. Nesse período, ele
proibiu a criação de partidos de oposição e a participação de qualquer candidato de
oposição em uma eleição.
Os grupos de oposição, ao se manifestarem de forma incisiva, têm o objetivo de
derrubar Bashar al-Assad, para iniciar um processo de renovação política e criar uma
nova configuração à democracia da Síria. Porém, são reprimidos pelo Exército Sírio
Oficial, que pratica ações violentas contra os manifestantes, com o pretexto de que tais
atuações são formas de combate aos terroristas que pretendem desestabilizar a
nação. Depois de diversas represálias governamentais contra os guerrilheiros rebeldes,
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um grupo de civis e desertores formaram uma ação conjunta e criaram o Exército Livre
da Síria para lutar contra as ações violentas do governo.
Desde então, o controle sobre o território do país está fragmentado entre força
leais a Assad e grupos insurgentes, como o Exército Livre da Síria e a frente Al-Nusra,
ligado à Al-Qaeda, o conflito abriu caminho para que grupos radicais ganhassem força.
É o caso da facção do Estado Islâmico, que proclamou um califado (forma islâmica
monárquica de governo) na região em agosto de 2014 e hoje controla mais de 50% da
Síria.
Os quatro anos de guerra civil dilaceraram a sociedade desse país árabe e
causaram a principal crise de refugiados desde a Segunda Guerra mundial. Mais da
metade dos cerca de 20 milhões de habitantes do país foi forçado a deixar suas casas.
Abatido por diferentes conflitos desde o fim dos anos 1970, o Afeganistão se
manteve no posto de principal origem dos refugiados no mundo até o inicio da guerra
Síria.
A diáspora afegã formou-se em quatro principais ondas: durante a invasão
soviética (1978 a 1989), na guerra civil (1992 a 1996), sob o regime fundamentalista do
Tabelan (1196 a 2001) e desde a intervenção militar liderada pelos Estados Unidos após
os atentados terrorista de 11 de setembro de 2001.
Além disso, nos últimos anos, o Taleban vem intensificando sua insurgência no
Afeganistão para tentar recuperar a influência que tinha até ser deposto. Temendo a
violência e a instabilidade política no país, muitos buscam asilo na Europa. Atualmente,
há mais de 710 mil afegãos deslocando internamente e mais de 2,5 milhões de afegãos
refugiados em outros países.
A África também é responsável por grande parte dos refugiados que buscam um
recomeço na Europa, devido principalmente a miséria e instabilidade política no
continente. Países como Eritreia, Somália e Nigéria são a principal origem dos
refugiados do continente africano.
A Eritreia é governado pelo ditador Isaias Afworki desde sua independência em
relação a Etiópia, em 1993. O país é considerado por muitos como a “ Coreia do Norte
africana”, dados os seus altos índices de repressão.
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Segundo a Acnur, muitas pessoas têm fugido da Eritreia devido à intensificação
do recrutamento para o serviço

militar, que é obrigatório e não tem duração

previamente definida. Atualmente, há mais de 216 mil refugiados da Eritreia nos
vizinhos Sudão e Etiópia. Dada a precária qualidade de vida verificada nos campos de
refugiados desses países, muitos eritreus têm buscado asilo em outras localidades,
incluindo a Europa.
Já a Somália enfrenta um violento conflito desde a queda do ditador Siad Barre,
em 1991, fazendo com que muitos pessoas tenham sido forçadas a deixar suas casas. A
situação é agravada por secas esporádicas, que compremetem a segurança alimantar do
país.
Em meio a instabilidade política, ganhou espaço na Somália a mílica radical
islâmica Al-Shabaab, filiada à Al-Qaeda. Por vários anos, o grupo proibiu presença de
ajuda estrangeira em áreas do centro e do sul do país, dificultando a entrega de ajuda
humanitária para populações em situação de risco, forçando muitos a fugiram de
miséria, e violência no país. Por volta de 5% das pessoas que atravessaram o
Mediterrâneo tentando entrar na Europa neste ano tinham nacionalidade somália.
Por fim, a Nígeria também enfrenta uma situação crítica. O país busca fortalecer
seu regime democrático, instaurado em 1999, mais enfrenta desafios como uma crise
energética e uma onda de violência sectária. Atualmente o govendo lida com a
insurgência do grupo radical Boko Haram, que controla grandes porções de territótio no
norte do país. Recentemente, o grupo decladou lealdade ao Estado Islâmico.
Confrontos violentos entra as forças de segurança e os insurgente forçaram 1,3
milhões de nigerianos a fugir para outros países, além de cerca de 150 mil pessoas que
se refugiaram principalmente nos vizinhos Chade, Níger e Camarões. Os nigerianos
hoje representam 5% dos refugiados e imigrantes que tentam chegar a Europa pelo
Mediterrâneo neste ano.
A crise migratória na Europa, é formado principalmente pelos refugiados desses
países, que por uma questão de sobrevivência são forçados a sair de seu país de origem
e vão em busca de asilo na Europa. A situação da crise é crítica, e agrava cada vez mais,
pois, muitos países europeus não aceitam os refugiados, adotam medidas para barrar a
entrada destes.
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2.1.2- ROTAS E COMPLICAÇÕES DOS REFUGIADOS FRENTE AO CENÁRIO MUNDIAL
Desde o começo de 2015, 300 mil imigrantes, a maioria da Síria e do norte da
África, entraram na Europa, principalmente pelo mar. Esses que vão em busca de asilo e
uma vida digna, enfrentam diversas dificuldades logo na tentativa de fugir de seu país
de origem.
As duas rotas principais para entrar na Europa são cruzando o Mediterrâneo, a
partir da Líbia e chegando à Itália, ou por terra, atravessando a Turquia até a Grécia. O
mapa abaixo destaca as principais rotas dos refugiados.

Imagem 3: Rotas dos refugiados para chegarem a Europa
A travessia pelo mar, por sua vez é a mais periogosa, devido principalmente a
distância da Líbia e da Itália, e pelas condições no qual os refugiados fazem essa
travessia. Muitos morrem antes mesmo de chegar na Europa, segundo dados da ONU,
cerca de 2.500 morreram, desde o começo de 2015.
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Aqueles que sobrevivem a travessia pelo mar ou terra, tem buscado países que
pouco sofreram com a crise econômica, como a Alemanha, Áustria e Suécia.
Entretando, para chegarem a esses paíises eles precisam cruzar por outros países
europeus alguns deles com grupos abertamente xenófobos e não membros da União
Europeia, como a Sérvia ou a Macedônia, que têm prendido refugiados e imigrantes. A
Hungria, que é o primeiro país da união no caminho, construiu uma barreira na fronteira
com a Sérvia e não permite que os refugiados cruzem. Também proibiu que eles
embarquem em trens em direção à Alemanha.
A maioria dos refugiados que chegam a Europa tem a Alemanha como destino,
devido a três principais motivos: o primeiro refere-se as regras europeias, segunda a
Conferência de Dublin, os refugiados devem pedir asilo ao primeiro país europeu a que
chegam – na maior parte das vezes, Itália, Hungria e Grécia. No entanto, a Alemanha
abriu uma exceção para os sírios, permitindo que esses pedissem asilo diretamente para
Berlim, independente de onde entrarem na União Européia.
O segundo motivo relaciona-se as demandas alemãs, uma vez que a população
alemã está em rápida queda devido à baixa taxa de natalidade, enquanto cresce o índice
de dependência de idosos - a relação entre a população mais velha, e mais custosa, em
relação à mais nova, capaz de trabalhar e gerar impostos. A Alemanha, então, precisa
desses imigrantes para manter sua força de trabalho em alta. Segundo aos economistas a
imigração promove o crescimento dos países anfitriões, e analistas dizem que a
Alemanha se beneficiará economicamente dos refugiados que chegam a Europa.
Por fim, o terceiro motivo refere-se a questão do pedido do asilo negado
relacionado com a deportação. Países europeus deportam menos da metade dos que
tiveram pedidos de asilo rejeitados. Em 2014, somente 45% dos pedidos de asilo foram
aceitos. Isso significa que, se o refugiado conseguir chegar a um país rico e acolhedor
na UE como a Alemanha, mesmo se seu pedido de asilo for rejeitado, esse ainda tem
uma boa chance de não ser deportado de volta para seu país de origem.
Entretando, a Alemanha não tem suporte para receber todos os refugiados que
chegam ao continente europeu. Segundo a chancelar alemã, Angela Merkel, a crise não
é temporária, e se os refugiados não forem distribuídos de forma justa entre os países
membros do bloco europeu, de acordo com o tamanho de sua população e economia, a
livre circulação de pessoas garantida sob o Acordo de Schengen estará ameaçada.
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Esse é um problema alemão, como referiu o premiê húngaro, Viktor Orban. A
Húngria tem tomado medidas restritivas quanto a entrada de refugiados em seu
território, por acreditar que essa crise não é um problema nacional do continente
europeu e sim uma questão que deve ser resolvida pela Alemanha. Contudo, essa é, uma
crise humanitária, que precisa da solidariedade de todos os paises da união europeia,
afinal, essa pode estar ameaçada diante da crise.
Mas se os governos hesitam em agir, os cidadãos europeus começam a se
organizar voluntariamente. Um grupo de alemãos, por exemplo, criou uma espécie de
Airbnb, um site de locação de imóveis e cômodos, para dividir apartamentos com
migrantes de diversos países e mais de 10 mil irlandeses se reuniram no Facebook para
oferecer suas casas a refugiados sírios. Além disso, outras países, estão dispostos a
receber refugiados em seu território, como é o caso do Líbano, da Jordânia e da
Turquia, que são os que mais concedem abrigo aos refugiados, onde cada um deles
recebeu mais de 1 milhão de sírios.
Ao longo dos anos, a combinação de “intervenções humanitárias” mal pensadas
e mal conduzidas com políticas restritivas e discriminatórias de gestão de fluxos
migratórios e de refugiados pela União Europeia vem provocando a morte de milhares
de seres humanos no Mediterrâneo, e também vem afogando a todos num mar de
hipocrisia. Nesse triste cenário da política contemporânea, os únicos heróis são aqueles
que conseguem sobreviver às guerras, à intolerância, à política europeia, e à apatia do
mundo.
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CAPÍTULO 3: CRISE MIGRATÓRIA NA AMÉRICA
3.0 – IMIGRANTES ILEGAIS NOS ESTADOS UNIDOS
Um dos grandes problemas enfrentados pelos Estados Unidos é a imigração
ilegal. O país é a principal potência econômica de um mundo em que há uma grande
diversidade de condições de vida entre os Estados ricos e os pobres. Desta maneira, a
situação americana desperta o interesse em pessoas de diversos países de viver nos
Estados Unidos com expectativa de melhorar de vida. Muitos, contudo, não conseguem
fazer isto de maneira legal, optando, então, por maneiras ilegais de entrar no território
americano.
Quando uma pessoa entra nos Estados Unidos, ela pode ser classificada de três
maneiras. Em primeiro lugar, há os estrangeiros que adquirem um visto para
permanência temporária no país. O immigration and naturalization service classifica
este grupo como não-imigrantes. Em segundo lugar, existem os imigrantes legais,
indivíduos que recebem o Green Card, o visto de residência permanente que só é
conseguido caso o imigrante se case com uma pessoa nascida nos Estados Unidos. Por
fim, têm-se os imigrantes ilegais. Um indivíduo que se encaixa nesta última categoria de
três maneiras.
A forma mais arriscada de se tornar ilegal é a entrada por algum ponto do
terrritório em que não haja inspeção. É para prevenir este tipo de migração que os
Estados Unidos investem na U.S. Border Patrol, bem como em cercas e equipamentos
que visam a dificultar a travessia entre países. As outras duas maneiras de se tornar
ilegal não demandam tamanho risco, mas exigem que o indivíduo consiga obter um
visto para entrada legal no país. O estrangeiro pode simplesmente ingressar nos Estados
Unidos normalmente e não retornar a seu local de origem, permanecendo até mesmo
após a expiração de seu visto. Já a outra maneira de ilegalidade ocorre quando o
estrangeiro descumpre os termos de seu visto, como uma pessoa que entra com visto de
turista mas passa a trabalhar.
Historicamente, o país com a maior quantidade de estrangeiros nos Estados
Unidos é o México, devido à proximidade geográfica e às difenreças sociais entre os
dois países. Já em 1848, quando os Estados Unidos ainda não se preocupavam com a
imigração ilegal, a anexação americana de parte do território do México concedeu
cidadania a 80.000 mexicanos. Isso ocorreu através do Tratado de Guadalupe Hidalgo,
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que consiste em um acordo de paz que pôs fim a Guerra Mexicano-Americana e
destinava uma aérea de 1,36 milhões km2 mexicanas para os Estados Unidos, tendo
como contrapartida o pagamento de 15 milhões de dólares pelos EUA ao México tendo
em conta os danos causados pela guerra. Outra leva de mexicanos migrou ao país
vizinho em 1910, quando eclodiu e Revolução Mexicana. O programa Bracero,
instaurado na época da Segunda Guerra Mundial, também foi responsável por levar os
imigrantes aos Estados Unidos.
Levando em considerações as adversidades que foram responsáveis pela entrada
de diversos refugiados nos Estados Undidos, atualmente o país possue em seu território
cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, sendo metade deles vindo do México. Há
alguns anos, entre 80% a 85% dos imigrantes ilegais nos EUA eram de origem
mexicana. Todo ano, pelo menos 400.000 mexicanos cruzam a fronteira para trabalhar
no vizinho do norte, três quartos deles ilegalmente. Esses trabalhadores movimentam,
mesmo de longe, a economia de seu país. Em 2007, enviaram 24 bilhões de doláres a
seus familiares que moram no México. Nesse mesmo ano, 14% dos trabalhores
mexicanos estavam no território norte-americano.
Esses números fizeram com que, em 2006, o presidente americano George W.
Bush aprovasse a construção de um muro na fronteira entre os dois países para
fortalecer a segurança na região com torres de observação, radares, sensores de
movimentos e potentes camerâs de alta tecnologia. O governo americano argumenta
também que a cerca ajudará a bloquear uma das principais rotas de cartéias de drogas
mexicanas e impedir a entrada de terroristas em solo americana. Especialistas
consideram, porém, que os principais setores da economia norte-americana, inclusive
agricultura, restaurantes, construção, serviços e saúde, entrariam em colapso sem o
trabalho fornecido pelos imigrantes ilegais.
Atualmente, 28,1 milhões de pessoas de origem mexicana vivem nos Estados
Unidos, (17,5 milhões nasceram nos EUA e 10,6 milhões, no México). Cerca da metade
dos imigrantes mexicanos estão em situação ilegal. Sendo que 70% desses imigrantes
tem idades entre 15 a 44 anos e a maioria são homens.
Mas o México não é o único país que possui imigrantes ilegais nos Estados
Unidos. A tabela abaixo mostra dados sobre a origem de imigrantes ilegais atualmente.
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País de origem
México

População de
imigrantes ilegais

Percentual

6.650.000

62

El Savador

530.000

5

Guatemala

480.000

4

Honduras

320.000

3

Filipinas

270.000

2

Índia

200.000

2

Coreia

200.000

2

Equador

170.000

2

Brasil

150.000

1

China

120.000

1

Outros países

1.650.000

15

TOTAL

10.750.000

100

Tabela 1- País de origem dos imigrantes ilegais.
Os dados apotam que hoje, aproximandamente 62% dos 10,8 milhões de
imigrantes ilegais são nacionais do México. Após o México vem três países da América
Central também próximos aos Estados Unidos: El Salvados, Guatemala e Honduras.
Juntos, os três possuem em torno de 1,3 milhões de imigrantes ilegais, respresentando
12% do total. O relátorio mostra ainda que 8,5 dos 10,8 milhões são oriundos da
América do Norte ou da América Central, praticamente 80% do total.
Alguns países asíaticos também apresentando forte imigração para os Estado
Unidos, boa parte deles, aliás, para o Estado do Havaí, mais próximo geograficamente
que o territótio do continente. É o caso dos filipinos, grupo responsávelpor 270.000
ilegais. A India e a Coreia também possuem um número alto de imigrantes sem
permissão nos Estados Unidos. A Ásia é responsável por quase 10% dos ilegais.
O Brasil é o nono país com mais imigrantes ilegais, atrás do Equador e à frente
da China. Em torno de 150.000 brasileiros vivem cladestinamente no país americano.
Em 2000, o valor era de 100.000 brasileiros, nesses anos houve um aumento de 50%.
Hoje, o Brasil possui 1% do total de ilegais nos Estado Unidos.
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Uma análise dos países com mais imigrantes ilegais nos Estado Unidos mostra
que a maior parte deles são subdesenvolvidos e apresentam grandes problemas sociais
internos. A tabela abaixo mostra os dados de Produto Interno Bruto(PIB) per capita e
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) destes países comparados aos valores dos
Estados Unidos.

País
ESTADOS

PIB nominal per
capita (doláres)

IDH

46.436 (13º no raking

0.902 (4º no

UNIDOS

mundial)

ranking mundial)

México

8.144 (63º)

0.750 (56º)

El Salvador

3.598 (104º)

0.659 (90º)

Guatemala

2.623 (113º)

0.560 (116º)

Honduras

1.960 (126º)

0.604 (106º)

Filipinas

1.745 (129º)

0.638 (97º)

Índia

1.122 (140º)

0.519 (119º)

Equador

4.202 (92º)

0.695 (77º)

Brasil

8.114 (64º)

0.699 (73º)

China

3.697 (103º)

0.663 (89º)

Tabela 2- Dados de PIB per capita e IDH dos países com mais imigrantes ilegais nos
Estados Unidos. (Dados – World Bank, 2009 e Relatório de Desenvolvimento Humano
da ONU de novembro de 2010.
Em relação ao PIB per capita, o país com mellhor posição é o México, seguido
pelo Brasil. Estas duas nações encontram-se em uma posição intermediária, atrás de
todos os países desenvolvidos e mesmo alguns países subdesenvolvidos. Posição mais
incomôda possuem os outros sete países, seis dos quais não pertecem nem mesmo ao
grupo dos 100 países com maior PIB per capita. O caso mais extremo é o da Índia, que
possui uma população de mais de 1,1 bilhão, o PIB per capita da Índia é 40 vezes
menor do que a do Estados Unidos.
Os números do IDH, que levam em consideração o PIB per capita, também são
reveladores do subdesenvolvimentos destes países. México, Brasil e Equador
encontram-se na faixa dos países classificados como possuidores de alto IDH, mas
ainda assim em desenvolvimento. Os demais apresentam IDH considerado médio,
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sendo também classificados como nações em desenvolvimento. O destaque negativo é
novamente a Índia, com um valor consideravelmente mais baixo que os demais,o que
comprova a dificuldade do país de fornecer uma boa qualidade de vida a sua população.
Estes dados provam que o subdesenvolvimento encoraja a imigração ilegal. A
expectativa da melhora de vida em um país que se propõe a ser a “terras das
oportunidades” acaba exercendo forte atração as comunidades vizinhas mais probres,
levando milhões de pessoas a arriscarem suas vidas, tanto em benefício proprío quanto
para auxiliar sua familía, em seu país de origem. Além disso, os Estado Unidos atrai
aqueles que são obrigados a fugir de seu país, por uma questão de sobrevivência, como
foi o caso da Segunda Guerra Mundial, em que a maioria dos refugiados queriam
recomeçar sua vida em território americano, ou como o caso atual da crise migratória na
Europa, embora a Alemanha seja o objetivo da maioria dos refugiados, aqueles que vem
para o América pretendem entrar nos Estados Unidos. Os refugiados, muitas vezes
vindo de países subdesenvolvidos ou emergentes, procuram países desenvolvidos afim
de ter uma vida digna.
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3.1 – CRISE NO BRASIL
A imigração haitiana ao Brasil é um fenômeno migratório que ganhou grande
dimensão após o terremoto que abalou o país caribenho em 12 de janeiro de 2010 que
provocou a morte de mais de 300 mil pessoas e deixou cerca de 300 mil deslocados
internos.
A presença de haitianos no Brasil era inexpressiva antes da instabilidade política
que afetou o país em 2003-2004. Desde então, com a presença dos militares da força de
paz da ONU (em sua maioria brasileiros), os haitianos passaram a ver no Brasil um
ponto de referência. Após o terremoto de 2011, que desencadeou uma grande onda de
emigração no Haiti, o Brasil passou a ser um dos destinos preferenciais dos migrantes.
Atualmente cerca de 50 a 100 haitianos entram por dia no Brasil ilegalmente, pelo
estado do Acre.
Segundo o governo do Acre, desde dezembro de 2010, cerca de 130 mil
haitianos entraram pela fronteira do Peru com o Estado e se instalaram de forma
precária nos estados do Pará, Acre, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.
Os haitianos não são considerados refugiados no Brasil. Segundo a lei brasileira,
o refúgio só pode ser concedido a quem provar estar sofrendo perseguição em seu país,
por motivos étnicos, religiosos ou políticas. Porém, em razão da crise humanitária
provocada pela catástrofe de 2010, o governo brasileiro abriu uma exceção,
concedendo-lhes um visto diferenciado.
Em abril de 2013, o governo do Acre decretou situação de emergência social nos
municípios de Epitaciolândia e Brasileia em consequência da chegada descontrolada de
imigrantes nestes locais, em sua maioria haitianos. Durante meses, um abrigo
emergencial para imigrantes funcionou em Brasileia. No mês de abril de 2014, em razão
das enchentes do rio Madeira, esse abrigo, já então superlotado, teve que ser fechado,
deixando desabrigados não apenas os haitianos mas também migrantes originários de
outros países, como Senegal, Nigéria, República Dominicana e Bangladesh.
Os haitianos deixam seu país e suas famílias principalmente em busca de
trabalho. Em geral, eles trabalham para se manter e também precisam enviar dinheiro
para suas famílias, no Haiti. Em 2012, os haitianos emigrados enviaram para seus
parentes o correspondente a 22% do Produto Interno Bruto (PIB) do Haiti. Antes do
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terremoto de 2010, que destruiu a infraestrutura do país e provocou a onda de
emigração, o impacto das remessas no PIB não chegava a 16%. De acordo com o Banco
Mundial, o valor das remessas internacionais para o Haiti alcançou US$ 1,82 bilhões,
em 2012, antes do tremor, era inferior a US$ 1,3 bilhão.
Além disso, o Brasil vem concedendo refúgio a mais sírios do que os principais
portos de destino de refugiados na Europa. Segundo dados do Conare (Comitê Nacional
para os Refugiados), órgão ligado ao Ministério da Justiça, 2.077 sírios receberam status
de refugiados do governo brasileiro de 2011 até agosto deste ano. Trata-se da
nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil, à frente da angolana e da
congolesa.
Apesar da distância de 10 mil quilômetros separam Brasil e Síria, o governo
brasileiro vem mantendo uma política diferente da de muitos países europeus em
relação a refugiados sírios. Há cerca de dois anos, o Conare publicou uma normativa
facilitando a concessão de vistos a imigrantes daquele país. Desde então, muitos sírios
vem escolhendo o Brasil como destino para fugir de guerras, perseguições e pobreza.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o número de vistos concedidos
por mês a cidadãos sírios em apenas uma das embaixadas brasileiras no Oriente Médio é
hoje quatro vezes maior do que antes do início da crise, em 2011.
O Brasil diferente de muitos países, não virou as costas para os refugiados, pelo
contrário, apesar da toda adversidade que o país vive, como a desigualdade social, e a
crise econômica, recebe os refuagiados sem impor barreiras. Isso ocorre talvez, porque
o fluxo migratório para o Brasil não é tão intenso em relação ao da Europa. Caso os
números de refugiados tentando entrar em território brasileiro fosse comparado aos que
atualmente buscam asilo na Europa, o Brasil teria que adotar medidas para conter a
entrada destes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A postura que o mundo está tendo frente aos refugiados, na crise europeía atual,
não é esperada de um mundo que já vivênciou uma crise de tamanha porporção durante
a Segunda Guerra Mundial.
Assim como a crise de 1945, essa não é passageira, e não é um problema
unilateral, pelo contrário, é uma crise que ainda se extenderá por muito tempo, até que
as adversidades no Oriente Médio e no Norte da África sejam resolvidas, até la mais e
mais homens, mulheres e crianças desesperadas irão jogar-se ao mar para tentar
sobreviver, ainda que como mendigos em uma estação de trem de um país europeu
periférico, como a Hungria. Este é um problema global. E o mundo precisa se unir para
resolvê-lo, como já o fez antes em grandes crises migratórias do passado.
O mundo não precisa esperar uma tragédia humanitária acontecer para agir,
tragédia essa como do cadáver do menino de 3 anos, Aysla Kurdi, que apareceu na praia
turca. Até esse grito silencioso acontecer, países europeus estavam mais preocupados
em transferir a responsabillidade do problema do que de fato encontrar solução para o
destino de uma população em movimento que só cresce.
Além disso, para que problema seja resolvido de fato, e para que os refugiados
não sejam mais visto como indesejáveis, que só causam mais violência e probreza. Os
países precisam adotar medidas de socialização dessas pessoas, que buscam um
recomeço digno, pois na maioria das vezes os refugiados nem ao menos conseguem a
aceitação do pedido de asilo, que os torna legal frente as leis do país que residem,
consequentemente não conseguem emprego, e vivem em condições de miséria.
A solução da crise migratória e as condições socias e econômicas dos
refugiados está nos alcance de todos os países. Esses só precisam se unir e resolver o
problema junto. Uma vida digna é o minimo que um país pode oferecer para um
refugiado, que perdeu tudo que tinha e que está atrás de um recomeço.
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I NTRODUÇÃO
A indústria de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmét icos) e
um dos mercados que vem crescendo. Mesmo na crise, o setor não teve
muita queda, pois as mulheres não deixam de se produzirem para deixarem
seu alto est ima melhor.
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CAPITULO I: O S C OSMÉTICOS
1.1 - A H ISTÓRIA

DOS

C OSMÉTICOS

A história dos cosmét icos co meça co m os ho mens pré-históricos, que
há 30 mil anos pintavam o corpo e se tatuavam. Usavam para isso terra,
cascas de árvores, seiva de fo lhas esmagadas e orvalho. Na Ant iguidade,
placas de argila encontradas em escavações arqueo lógicas na Mesopotâmia
trazem instruções sobre asseio corporal, já mo strando a importância dada à
higiene. Mas tudo indica que foram os egípcios os primeiros a usar os
cosmét icos e produtos de toucador em larga escala. Há milhares de anos eles
já empregavam óleo de castor como bálsamo protetor e tinham o hábito de
tomar banho usando como sabão uma mistura perfumada à base de cinzas ou
argila. Também usava o kho l (pigmento preto), um minério de ant imônio ou
manganês; o verde de malaquita, um minério de cobre, e o cinabre, um
minério de sulfeto de mercúrio, para pintar os olhos e a face.
Os ant igos egípcio s também usavam extratos vegetais, como a henna.
Eles t inham caixas de toalete para guardar seus cosmét icos, e enterravam os
faraós junto com seus cremes e poções de beleza. No sarcó fago de
Tutankhamon (1400 a.C.) foram enco ntrados cremes, incenso e potes de
azeite usados na decoração e no tratamento.
Na Grécia ant iga os banhos eram uma prát ica co mum, e a higiene e o
asseio
eram
valorizados,
mas
muitas
mulheres
sofriam
de
envenenamento por chumbo porque usavam máscaras faciais que cont inham
esse metal. Nos manuscritos de Hipócrates já se enco ntram orientações
sobre higiene, banhos de sol e de água e a importância do exercício físico.
Nesta época, século II A.C., venerava-se uma deusa da beleza feminina,
chamada Vênus de Milo.
As palavras cosmét ico e cosmét ica originam-se do grego kosmétikos e
do lat im cosmetorium, ou de Cosmus, perfumista romano famoso do século
I, que fabricava o cosmianum, ungüento anti-rugas de grande fama, além de
vário s preparados. Durante o Império Ro mano, um médico grego chamado
Galeno de Pérgamo (129 a 199 d.C.) desenvo lveu um precursor dos
modernos creme para a pele a partir da mistura de cera de abelha, ó leo de
oliva e água de rosas. Galeno deu o nome de Unguentum Refrigerans a seu
produto, na verdade um cold cream. O creme se funde em contato com a
pele, liberando a fase interna aquosa, o que produz uma sensação
refrescante. A mesma fórmula ainda é utilizada atualmente nas emulsões de
água em óleo. Os famosos banhos ro manos eram centros de discussões e
reuniõ es sociais para os senadores e aristocratas da época, mas caíram
posteriormente em atos imorais condenados pela relig ião.
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Também nesta época surgiu à alquimia, uma ciência oculta que se
utilizava de formulações cosmét icas para atos de magia e ocult ismo.
Também foi nesta época que Ovídio escreveu um livro vo ltado a beleza da
mulher "Os produtos de beleza para o rosto da mulher," onde ensina a
mulher a cuidar de sua beleza através de receitas caseiras.
Com a Idade Média, a Europa passa por um processo de retração no s
cosmét icos, um período em que o rigor religioso do crist ianismo reprimiu o
culto à higiene e a exaltação da beleza. Os hábitos de higiene foram
abandonados porque o crist ianismo ensinava que os males do corpo só
poderiam ser curados com a intervenção divina.
Essa época também era chamada de “Idade das Trevas” fo i muito
repressivo na Europa, onde o uso de cosmét icos desapareceu
completamente. Em algumas partes da Europa as pessoas só tomavam banho
uma vez pro ano e as cidades e as casas eram fo cos de sujeira, não havia o
hábito de limpar nas casas. Acredit ava-se nesta época, que a água deixaria a
pele suscet ível a doenças, já que abririam os poros, permit indo a entrada de
doenças. O padrão de beleza da época privilegiava a palidez, e as mulheres
espalhavam compostos de arsênico e chumbo sobre a face para clareá-la.
Mas as Cruzadas devolveram a este período alguns costumes do culto à
beleza, já que os cruzados traziam do oriente cosmét ico e perfumes.
Na Idade Moderna, o humanismo co loca o homem co mo centro do
universo, e o retorno aos valores da ant iguidade clássica preconizado pelo
Renascimento, trazem de volta a busca pela beleza. Notam-se a crescente
evo lução dos cosmét icos. Neste período ainda persist iam os costumes de não
tomar banho regularmente, o que proporcionou o crescimento da produção
de perfumes, tornando-se de grande importância para a econo mia francesa.
Além do perfume, os produtos que clareavam a pele se tornaram populares
na Europa, por ser moda para as mulheres, o estilo era chamado de Máscara
da Juventude. Outro produto que passou a ser ut ilizado fo i para os cabelo s,
onde as mulheres clareavam os cabelos na tonalidade do louro porque eram
considerados angelicais naquela época.
As inovações técnicas do setor químico passaram a fabricar outros
produtos que impulsionam a indústria de cosmét icos co mo os cremes
depilatórios, pomadas, cremes, água de cheiros, sabo netes e outros artigos
de beleza. Contudo, o grande salto dos perfumes se deu quando o
italiano Giovanni Maria Farina, em 1725, estabeleceu-se em Colônia, na
Alemanha. Lá ele desenvolveu a famosa "água de co lônia".
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Imagem 1.1- água de co lô nia de Gio vanni Maria Farina
Porém, neste período uma nova onda de restrições ao embelezamento
iria acontecer na Europa. Na Inglaterra do século XVI, o Puritanismo ,
liderado por Oliver Cromwell (1599-1658), provocou um período de
obscurant ismo, durante o qual o uso de cosmét icos e perfumes fo i banido. A
legislação adotada pelo Parlamento Britânico em 1770 permit ia a anulação
do casamento, onde se estabelecia: “qualquer mulher que... se imponha,
seduza e atraia ao matrimônio qualquer um dos súditos de Sua Majestade
por utilizar pinturas, perfumes, cosmét icos, produtos de limpeza, dentes
artificiais, cabelos falsos, espart ilho de ferro, sapatos de saltos altos,
enchimento nos quadris, irá incorrer nas penalidades previstas pela Lei
contra a bruxaria e o casamento será consid erado nulo e sem validade”. Co m
isso fez a indústria cosmét icas entrar em um declínio no vamente.
Com o início da Idade Contemporânea, no século XIX, os cosmét icos
retomaram a popularidade. Eles ainda eram feitos em casa, e cada família
tinha suas receitas favoritas para preparar sabo netes, água de rosas e creme
de pepino. Com a evolução dos costumes as mulheres passaram expor um
pouco mais o corpo, mas mesmo assim ainda tomavam banho utilizando
roupas longas. Indústrias começaram a fabricar as matérias-primas para a
produção de cosmét icos e produtos de higiene nos Estados Unidos, como a
Co lgate, na França, Japão, Inglaterra e Alemanha.

Imagem 1.2- Salão de beleza
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Os principais marcos da preparação de bases para cremes no século
XIX incluem a introdução da lano lina purificada por Liebreich e da vaselina
por Cheseborough em 1870. Os salões de beleza ganham popularidade, mas
muitas mulheres preferem entrar pela porta dos fundos para não sugerir que
precisem de ajuda para parecer mais jo vens.
No começo do século XX os cosmét icos passaram da produção caseira
para fabricação em quant idades maiores. A liberação da mulher fo i o fator
fundamental para o sucesso dos cosmét icos prontos, já que elas não tinham
mais tempo para produzi-los em casa. Assim, uma no va indústria surgiria
para suprir esta demanda. Paralelamente a esse progresso tecno lógico, os
conhecimentos cient íficos contribuíram decisivamente para o
desenvolvimento de numerosas fórmulas de preparações mais eficientes e
seguras.
Nas últ imas décadas do século XX a maquiagem passa a aco mpanhar
de perto as cores da alta costura, e o filtro solar ganha importância para
prevenir os danos provocados pelo excesso de so l. Os consumidores tornamse cada vez mais exigentes: querem ressaltar sua beleza natural com
fórmulas mais leves e obter resultados mais rápidos; se antes se esperava um
mês para ver os resultados de cremes e loções, agora os benefícios aparecem
em até 24 horas. Os cosmét icos não apenas cobrem as imperfeições, mas
controlam rugas e escondem as marcas do tempo. A part ir de 1990 co meça a
batalha contra a celulite com o uso de cremes específicos, e bastante caros.
Também é o tempo dos autobronzeadores. Celebridades, esportistas, atrizes
e modelos lançam suas próprias linhas de cosmét icos para ousar em relação
a cores e tons de maquiagens. Isabella Rossellini, demit ida co mo modelo
oficial da Lancôme por estar muito velha aos 43 anos, lança um manifesto
garant indo que mulheres de todas as idades podem ser belas. Surgem os
cosmét icos mult ifuncio nais, como o batom e o condicionador com protetor
so lar e o hidratante que previne o envelhecimento.
Uma das maiores revoluções do século XX data de 1995, quando a
nanotecnologia entra pela primeira vez na fórmula dos cosmét icos. A
Lancô me, divisão de produtos de luxo da L’Oreal, lança um creme facial
com nanocápsulas de vitamina E para co mbater o envelhecimento usando
uma fórmula desenvolvida e patenteada pela Universidade de Paris. A part ir
daí as maiores empresas mundiais de cosméticos co meçam a invest ir em
pesquisa e desenvolvimento de diversas linhas de produtos que utilizam a
nanotecnologia.
Outra característ ica dos anos 90 fo i o fortalecimento de linhas de
produtos feitos com ingredientes naturais. Ingredientes amazô nicos, como a
castanha do pará, guaraná e andiro ba, ganham espaço na preferência dos
consumidores em produtos como cremes, xampus e perfumaria.
9

Os nanocosmét icos entram no século XXI já como um setor específico
da indústria química juntamente co m os produtos de higiene pessoal e
perfumaria. A produção de nanocosmét icos está mundialmente inserida na
indústria de cosmét icos convencio nais, constituindo, de maneira geral, uma
linha de produtos diferenciados. Um nanocosmét ico pode ser definido como
sendo uma formulação cosmét ica que veicula ativos ou outros ingredientes
nanoestruturados com propriedades superiores em sua performance em
comparação com produtos convencio nais. Os nanocosmét icos têm várias
vantagens sobre os cosmét icos convencio nais, como melhor penetração nas
camadas mais int ernas da pele onde os ativo s são mais necessários, e uma
distribuição mais ho mogênea das substâncias. Por exemplo, formulações de
protetores solares com TiO2 nanopart iculado prometem tornar esses
produtos mais eficientes.
Além da nanotecnologia, o que marca o século XXI é o
envelhecimento da população, que junto traz a tendência de as pessoas
quererem parecer mais jo vens. Com isso, os cremes ant i-idade ganham
importância. Os alfa-hidroxiácidos, utilizados em cremes para renovar a
pele, tendem a ser subst ituídos por enzimas, que são mais eficazes. As
cirurgias cosmét icas e tratamentos como implantes de co lágeno e injeções
de botox para reduzir rugas e marcas de expressão são outro fenô meno da
atualidade.

Imagem 1.3- Mulher passando creme ant i-idade
Na maquiagem, o uso de matéria-prima mineral para a pintura de pele
ganha força com o aprofundamento das pesquisas e a exploração das
propriedades presentes nas argilas, nos óxidos, dióxidos, micas, no
magnésio e até em pedras semipreciosas, como a amet ista, a safira e a
turmalina. O dióxido de titânio – pigmento branco – é usado em
praticamente todas as maquiagens e também na fabricação de protetores
so lares, já que cria uma barreira sobre a pele, bloqueando de forma física a
radiação solar.

10

1.2 – O S G RANDES N OMES N OS C OSMÉTICOS
• David McConnell

David McConnell (imagem ao lado) co m
20 anos, havia iniciado sua carreira como
vendedor ambulante, levando livros de porta em
porta. Eventualmente passou a distribuir junto
com os livros frascos de perfumes de ó leo de
rosas produzidos por um amigo farmacêutico.
Percebendo que seus clientes estavam mais
interessados nos perfumes do que nos livros,
resolveu abrir a Califórnia Perfumes, em Nova
York, em 1886. A empresa mais tarde seria
rebat izada de Avon.

•

Helena Rubinstein

Helena Rubinstein (imagem ao
lado)
foi
uma
empresária
e cosmetóloga polonesa-estadunidense.
Nascida na Po lô nia na época em que esta
fazia parte do Império Austro-Húngaro,
com 18 anos mudou-se para a Austrália,
onde levava consigo potes de cremes de
fabricação familiar que foram ganhos de
sua mãe. Depo is de tanto ouvir elogio s
sobre seu rosto sem manchas, traçou um
plano ambicioso: recriar a fórmula do
hidratante facial. Através de muitas
pesquisas conseguiu produzir co m base
no creme que havia trazido da Polônia
uma fórmula própria que foi bat izada de
Crème de Valaze, que cont inha vário s
ingredientes exóticos da Europa e Ásia. Esse creme de tratamento facial,
formulado à base de lanolina, se transformou em um enorme sucesso e lhe
abriu as portas para uma nova vida, inaugurando assim seu império do setor
de beleza e revolucionou os conceitos de tratamentos tradicio nais.
O produto facial fez sucesso imediato entre as mulheres, po is t inha
um efeito restaurador e suavizador nas peles ressecadas e queimadas pelo
so l em um clima inóspito co mo o da Austrália. Em 1902, Helena Rubinstein
abriu o primeiro inst ituto de beleza do mundo na cidade australiana de
Melbourne, associando pela primeira vez na história a dermato logia à
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cosmét ica. “Toda mulher pode ser bonita. Bastam 15 minutos diários e
cinco dólares ao ano em creme facial”, ludibriava Helena Rubinstein. Seus
cremes, considerados milagrosos, faziam mais do que hidratar, suas
fórmulas chegaram a ser consideradas milagrosas ao combater rugas e os
efeitos do vento e do sol sobre a pele.

Imagem1.4 - Produtos da marca Helena Rubinstein

O segundo inst ituto foi inaugurado em Mayfair, bairro elegante e sofist icado
de Londres, em 1908, e pouco depo is outra unidade abriu as portas na
cidade de Paris. Foi Helena quem também introduziu, em 1910, a ino vadora
classificação entre peles seca, normal e o leosa, que até ho je serve de
parâmetro na indústria global de cosméticos, reco mendando proteção e
hidratação personalizada. Em 1915, ela se mudou para Nova York, onde
so lidificou seu império com a inauguração de outros inst itutos de beleza em
Nova York, Chicago, Boston e San Francisco. Somente a partir de 1917,
começou a fabricar e distribuir seus produtos em grande escala.
A visionária da beleza morreu no dia 1 de abril de 1965, aos 93 ano s
de idade, deixando um legado para o segmento de beleza: a marca HELENA
RUBINSTEIN. A po lonesa fo i pioneira nos cuidados com a pele, ensinou
mulheres do mundo inteiro o poder da cosmét ica e consagrou-se co mo a
“imperatriz da beleza” ao se tornar dona de uma das maiores fortunas do
mundo na época.
Atualmente sua extensa linha de produtos, que abrange desd e
Skincare (cuidados para a pele), proteção solar, auto–bronzeadores e
maquiagens, até sofist icados perfumes, é co mercializada em mais de 90
países ao redor do mundo.

•

Elizabeth Arden
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A principal concorrente de Helena
Rubinstein fo i Florence Night ingale Graham
(imagem
ao
lado),
mais
conhecida
como Elizabeth Arden, uma canadense que
cursou e se formou em enfermagem. Anos
mais tarde, em sua cozinha, co meçou a
formular cremes para queimaduras e elaborou
loções e pastas cosmét icas, ut ilizando
gorduras, leites e outras substâncias. Essas
substâncias eram diferentes das dos médicos
da época, e tinham finalidades hidratantes e
nutrit ivas. Logo a sua cozinha passou a ser
seu laboratório, e ela começou a dedicar seu tempo em busca do creme
perfeito. Aos 30 anos fo i para Nova York, onde conheceu um químico e
juntos começaram a elaborar o “creme perfeito”, o seu grande sonho. No
mesmo tempo ela foi trabalhar em um salão de beleza e do mino u a arte
da massagem facial orientada e treinada pelo maior especialista da época. A
partir daí, Florence Night ingale Graham estava se tornando uma estet icista.
Em 1910 ela abriu seu primeiro salão de beleza em uma lo ja na
Quinta Avenida e com sua visão empreendedora, mudou seu no me para
Elizabeth Arden e instalou na lo ja uma porta vermelha lumino sa (primeiro
salão Red Door), começando também a divulgar seu negócio co m o a
propaganda de seus cremes e de sua massagens relaxantes e
rejuvenecedoras. Já como Elizabeth Arden, começou freqüentar lugares
importantes da sociedade e foi assim que seu salão logo passou a ser
conhecido como o melhor da cidade. A part ir daí, viajou muito e expandiu
os negócios por todo o mundo, montando filiais em vários lugares, construiu
um verdadeiro império da beleza. Promoveu a prática da maquiagem,
divulgando a pintura dos olhos no est ilo “olhar total”, o uso do ruge e do
pó, sendo a maquiagem expressiva a últ ima moda em Paris.
A cosmetóloga morreu aos 88 anos, deixando uma herança de
fórmulas de cremes e loções e maquiagem de qualidade. Sendo uma mulher
modelo de determinação, confiança, poder e luta, fez seu sonho se tornar
realidade, tornando-se um ícone feminino. Tanto assim que seu no me virou
sinônimo de luxo e glamour.

•

Charles Revson
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Fo i o fundador da empresa Revlo n em
1932, juntamente co m seu irmão Joseph Revson
e o químico Charles Lachman. O primeiro
produto de sucesso da marca Revlo n fo i u m
verniz de unha, chamado posteriormente de
esmalt e. Esses esmaltes eram brilhantes e
coloridos com pigmento, para sem aplicado na
unha toda. Nesse período fo i pro movida pela
primeira vez a tendência de maquilar os lábio s e
unhas da mesma cor.
•

Max Factor

Maximilian Faktorowicz (imagem ao lado),
maquiador de origem po lonesa, que co meçou sua
carreira maquiando os integrantes do Ro yal Ballet
na Rússia, inaugurou uma pequena lo ja no centro
teatral na cidade de Los Angeles na Califórnia.
Max Factor, nome em inglês adotado por ele
durante sua imigração para o país, não so mente
vendia suas próprias criações, como servia de
distribuidor de duas famo sas marcas de cosmét icos,
Leichner (marca alemã de maquiagem em bastão) e
Miner. No ano de 1914 criou a primeira
maquiagem especificamente para personagens de filmes, uma espécie de
graxa cosmét ica em forma de creme co m 12 tipos de graduações de cores.
Esta maquiagem foi ut ilizada pela primeira vez pelo ator Henry B. Walt hall.

Imagem 1.5- Logo da marca Max Factor
Ele fez história ajudando a forjar a imagem de belas atrizes. Em
outras palavras: ele criou as divas. Elas apareciam lindas nos filmes, e todas
as mulheres comuns queriam copiar os truques que as faziam parecer tão
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perfeit as. Foi então, que na década de 20, a marca, atendendo aos apelos
gerais da maioria das mulheres, lançou no mercado sua primeira linha de
maquiagem para o público em geral. As campanhas de divulgação clamavam
que qualquer mulher normal poderia ficar tão bela co mo uma artista de
cinema ao usar sua linha de produtos. Parecia não haver limit e para os
trabalhos que Ho llywood podia impor a esse diminuto Hércules.
O maquiador morreu em 30 de agosto de 1938, deixando o seu filho
assumindo a direção da Max Factor onde expandiu a marca
internacionalmente.
A linha de maquiagem da MAX FACTOR é atualmente
comercializada em mais de 120 países ao redor do mundo através de lo jas
especializadas e lojas de departamento.
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CAPITULO II – A I NDÚSTRIA
E C OSMÉTICOS )

DE

HPPC (H IGIENE P ESSOAS , P ERFUMARIA

2.1– A I NDÚSTRIA N ACIONAL DE HPPC

A indústria nacional de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmét icos) tem apresentado um crescimento médio deflacio nário co mposto
de 10% nos últ imos 17 anos consecut ivos, tendo passado de um faturamento
“Ex-Factory”, líquido de imposto sobre venda de R$ 4,9 bilhõ es em 1996
para R$ 34 bilhões em 2012. Vários fatores foram determinantes para este
expressivo crescimento, entre eles podemos citar: a ascensão da mulher no
mercado de trabalho; a ut ilização de tecno logia de ponta e o aumento da
produtividade, favorecendo o preço final ao consumidor; lançamentos
constantes atendendo as necessidades do mercado; aumento da expectat iva
de vida da população brasileira e crescimento da renda das classes C e D.
Atualmente são 2.392 empresas atuando no mercado, dispostas em
todo o território nacio nal, tendo como a região sudeste como o maior pólo,
com cerda de 1.473 empresas e a região norte com apenas 46. Apenas 20
indústrias são de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima
dos R$ 100 milhões, o que representa cerca de 73% do faturamento total.
Mesmo com estes números, acredita-se que existe mercado para todos
aqueles que buscam a excelência, inovação e principalmente alinhamento
com o mercado.
Nossa economia desacelerou devido ao aumento do endividamento
dos consumidores, elevação dos preços dos alimentos e um aumento global
no custo de vida nas áreas urbanas. Entretanto, isso não impactou no desejo
de consumo dos brasileiros.
É o primeiro mercado em perfumaria e deso dorante; segundo mercado
em produtos de cabelos (No Brasil, tanto os ho mens e as mulheres investem
tempo e dinheiro em seus cuidados pessoais. Devido ao seu clima quente e
úmido, muitos brasileiros lavam seus cabelo s diariamente e tomam banho de
duas a três vezes ao dia.) e se espera que ult rapasse os Estados Unidos até
2017. Os produtos masculinos, produtos infant is, produtos para banho,
depilatórios e proteção solar também estão em segundo no mercado; terceiro
em maquiagem e produtos para higiene oral; quarto em pele.
O “Brasil também é líder mundial em cosméticos de massa,
beneficiando-se de seu amplo mercado ‘teen” e jovens (geração Y), o que
tornou estes públicos segmentos bastante significat ivos para as empresas.
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Em relação ao mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmét icos, conforme dados do Euromo nitor de 2012, o Brasil cont inua
ocupando a terceira posição.

Fonte: Euromonitor

Fonte: Euromonitor
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Alguns fatores que permit iram crescimento consecut ivo da indústria
acima dos dois dígitos nos últ imos 17 anos são:
•
•
•
•

Aumento da expectativa de vida;
A expansão da classe C;
A modernização das fábricas e;
Os ganhos de produtividade.

Os invest imentos mostram que ino vação é realmente um dos pontos
focais do setor: em 2012, as indústrias de HPPC aplicaram R$ 13,6 bilhões
em at ivos, Pesquisa & Desenvolvimento e Fortalecimento de Marcas, um
total 18% maior que em 2011.
De acordo com o Inst ituto de Pesquisa Euromo nitor, 2012 fo i um ano
disputado para as líderes do mercado brasileiro de beleza. Essa co mpet ição
reflet iu na part icipação das cinco maiores empresas do setor, de acordo com
seu ranking.
Graças ao sucesso da linha de cuidados co m os cabelo s Trésseme, a
Unilever foi, entre as líderes, quem mais ganhou participação. A P&G
também teve um ganho importante graças ao contínuo crescimento de
marketshare da marca de cabelos Pantene e da linha hig iene bucal Oral-B,
além das movimentações em torno da linha Wella.
A marca o Boticário também manteve um ótimo rit mo de crescimento,
conquistando mais participação. A Natura está apostando alto no lançamento
nacio nal da linha “Natura Sou” de produtos de banho e cabelo. Com um
conceito bastante diferente e preços agressivos, esse deve ser o maior
invest imento em um lançamento da Natura neste ano de 2013, visando
manter-se entre as líderes do mercado.
As brasileiras gastam aproximadamente R$ 150,00 por mês co m
produtos de beleza, que consideram poderosos aliados para elevar a
autoestima. Em função das novas consumidoras que estão emergindo
economicamente, o foco dos novos produtos é, justamente, popularizar o
luxo e disponibilizá-los ao comprador que anseia, cada vez mais, por
novidades.
A moda influencia muitas as mulheres na hora do consumo de
produtos de higiene e beleza, com ela sai às tendências do momento,
influenciando no tipo de cabelo e sua cor, esmaltes, maquiagens e cuidados
corporais.
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Fonte: Euromonitor; *dados est imados
Co mparat ivo de índices de preços
Em um estudo realizado mostrou que nos anos de 2008 a 2012, os
preços do setor apresentaram crescimento inferior a inflação e ao índice de
preços ao consumidor. Importante destacar os produtos de beleza co m índice
de preço substancialmente inferior aos demais índices de preços.
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Fonte: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Inst ituto de Pesquisa
Econômicas da Universidade de SP.

Fonte: Euromonitor
Com base na tabela a cima, podemos observar que atrás apenas dos
Estados Unidos, o Brasil aponta para a liderança na categoria ‘Produtos para
cabelo s’ sendo que lá somos referência internacio nal em tratamento capilar,
em especial para o Oriente Médio e Europa, graças aos apelo s da
‘Querat ina’. ‘Argan’, ‘MuruMuru’. O mercado de Cabelo s é o maior do
Brasil, embora venha perdendo participação: aproximadamente 3 pontos
percentuais em 10 anos. Enquanto ‘pele’, cresceu 0,9 pontos percentuais, no
mesmo período.
Há uma grande oportunidade atualmente em países co mo o Brasil para
cosmét icos com múlt iplas funções. Cada vez mais as pessoas querem usar
um produto que realize diversos benefício s, trazendo facilidade de uso e
redução de tempo na aplicação.

Fonte: ABIHPEC
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Os invest imentos em ino vação foram um dos destaques do setor em
2012, com as indústrias de HPPC aplicando R$13,6 bilhões, sendo R$3,3
bilhõ es em at ivos, R$800 milhões em pesquisa e desenvo lvimento e R$9,5
bilhõ es em fortalecimento de marcas.
Em relação aos canais de vendas, comparando-se 2012 com 2008,
vemos que o canal Franquias e Varejo Tradicional apresentaram crescimento
de 3,4 e 2,0 pontos percentuais, respect ivamente; enquanto que a venda
direta e o atacado, caíram. Outro dado a se considerar é a variação de canais
de vendas (mult icanais) como importante aliado para o crescimento do setor.
Embora represente apenas 3% das vendas no mundo, o comércio eletrônico
de cosmét icos tende a crescer gradat ivamente.
2.1.1 – S ETOR HPPC COM B ONS F A TURAMENTOS , M AS C OM P REVISÃO
N EGA TIVA P OR C ONTA DA C RISE

O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de produtos ligados à
beleza. Nem mesmo a alta do dólar e dos novos impostos que vêm por aí
para o setor desanimam os empresário s que investem nesse segmento
bilionário.
A alt a do dólar já começou a influenciar no mercado da beleza. Em
média, 80% das matérias-primas usadas nos cosmét icos fabricados no Brasil
são importadas, mas o preço mais salgado de alguns produtos não
desanimou o mercado, que cresce em média 10% ao ano. Uma feira do setor
em São Paulo atraiu mais de 110 mil visit antes.
Mais de 950 expositores mostraram no vidades, co mo uma limpeza de
pele co m lâminas de ouro ou uma maleta que abre e vira um camarim.
Co mpradores para esses produtos não falt am. Segundo o Sebrae, por mês 7
mil novos salões são abertos no país.
A indústria da beleza emprega ho je no Brasil 4,8 milhõ es de pessoas.
Oitenta por cento dessas vagas são ocupadas por mulheres, mas é só dar uma
vo lt inha na feira para ver que os ho mens estão ganhando cada vez mais
espaço.
O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor do setor de beleza do
mundo, atrás só dos Estados Unidos e China, mas o presidente da associação
que representa o setor se preocupa com o futuro. Ele diz que a extensão do
IPI para distribuidores interdependentes pode gerar grandes perdas.
Apesar da previsão negat iva, não faltam empresário s que veem no
mercado brasileiro muito potencial. O faturamento do setor no ano passado
fo i de R$ 101 bilhões, 1,8% por cento do PIB nacional.
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2.1.2 – O S C ONSUMIDORES B RASILEIROS

Os dados divulgados pelo IBGE (Inst ituto Brasileiro de Geografia e
Estatíst ica) indicam que, no máximo em 40 anos, a pirâmide etária brasileira
será semelhante à da França atual. O país terá taxa de natalidade mais baixa
e, com isso, média de idade maior. A população do país cresce em rit mo
cada vez mais lento.
De acordo com o IBGE, a expansão demográfica média anual fo i de
apenas 1,17% nos últ imos dez anos, ante 1,64% na década anterior. Nos
anos 60, era de 2,89%.
A população do país deve co nt inuar a crescer por mais duas gerações
até os anos 2025. Depois, poderá estacio nar ou até diminuir. Portanto, temos
10 anos mais de potencial de consu midores infant is/ jo vens.
O país tem que começar a se preocupar para as transformações que já
acontecem em outros países, como a França. Temos a oportunidade de
antecipar discussões como à da reforma da Previdência. Co m um número de
pessoas em idade at iva menos do que o de idosos, a solvência do sistema
ficará ameaçada. Porém, até atingir esse estágio, o país será beneficiado
pelo “bônus demográfico”, caracterizado pela maior presença de adultos na
sociedade. O predomínio da população produtiva vai dar condições de
minimizar o impacto do envelhecimento nas contas públicas.
A redução do número de crianças deve permit ir ao país melhorar
acesso e qualidade da educação sem aument ar muito os invest imentos.
Haverá também transformações no mercado de produtos e serviços. Co m
mais adultos e idosos, são esperadas mudanças nos serviços de saúde, na
construção civil, em lazer e beleza (cuidados pessoais, cosmét icos).
O país terá cada vez mais idosos levando vida ativa. A econo mia
precisará se adaptar às novas necessidades de consumo dessa população. O
Aumento da longevidade e o encerramento precoce da vida corporativa
criam um segundo tempo profissio nal que pode durar 20 anos. Para
enfrentá-lo é preciso fazer uma poupança, cuidar da saúde, do corpo
elaborar um projeto que priorize o que sempre se desejou fazer- por prazer,
e não por obrigação. E ai reside uma ótima oportunidade para o setor de
HPPC!
Segundo Censo 2010 mostrou que, em dez anos, o nível de instrução
das mulheres cont inuou mais elevado que o dos ho mens e elas ganharam
mais espaço no mercado de trabalho.
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Segundo a pesquisa:
•

•

•

•

•

Cinco em cada 10 brasileiras compram e se fidelizam mais às marcas
atualmente do que no passado, chegando a um índice de 52%. Para
35,3% delas, o setor é indiferente e 12,7% dão uma importância
menor.
A preocupação das brasileiras se reflete na mo vimentação do
mercado: foram R$ 53,5 bilhõ es gastos com beleza
(serviço+produtos) no primeiro semestre de 2012. Ainda que as
compras não sejam realizadas apenas por consumidoras, são elas que
determinam grande parte do destino do dinheiro na categoria. Na
compra de produtos masculinos, por exemplo, elas já correspondem a
93,2% do total de compradores.
Na hora da decisão, a prioridade é pela qualidade: 63,7% das
brasileiras se preocupam mais co m o produto do que com o preço,
18,5% buscam qualidade, 14,3% priorizam o preço em relação à
qualidade e 3,5% consideram apenas o preço.
Entre as consumidoras que adquirem produtos de beleza co m certa
freqüência, sete em cada 10 co mpram pelo menos duas vezes por mês,
representando um índice de 37,1%. Em seguida estão as que compram
pelo menos uma vez por mês, co m 26,9%, e de TRE a cinco vezes ao
mês, com 23,7%. As que conso mem mais que cinco vezes, ao mês
correspondem a 9,2% e 3,1% delas não compram mensalmente.
A fidelidade também é característ ica fundamental de consumo para as
brasileiras. Perfume e desodorante (60,6), limpeza facial (52,3),
tintura para cabelo(51,7%) e protetor solar (50,3%) são os produtos
mais comprados levando em conta a marca.

Classificação Econômica das Classes Sociais no Brasil
Poucas perguntas são tão difíceis de respo nder sobre qualquer pessoa
quanto em qual classe econô mica ela está inderida- com exceção dos muitos
ricos e mu itos pobres. Mesmo sendo padronizados, os critérios ut ilizados
para segmentar a população por diversos institutos de pesquisa (co mo
Nielsen, Ipsos, Ibope e Datafo lha) são tão polêmicos que o próprio
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entrevistado quase nunca concorda com a própria classificação ao saber dos
resultados.
Não há um padrão mundial de classificação, mas no Brasil, coube à
Associação Brasileira de empresas de Pesquisa (Abep) a missão de elaborar
o Critério de Classificação Econômica Brasil. Esse padrão serve co mo base
para a maioria dos quest ionário s sobre o poder de consumo de cada família.
A renda média dos brasileiros em cada uma das o ito classes eco nô micas é
explicada na tabela a seguir:

Em relação à tabela, é preciso entender três detalhes importantes:
•

•

•

O primeiro é que os valores informados para cada classe social são a
renda média e que há uma grande dispersão dentro de cada grupo. Em
relação às pessoas que fazem parte da classe A1, há desde famílias
que ganham 10.000 reais ao mês até quem embo lsa de um milhão de
reais. O numero de 12.926 reais é apenas a média.
O segundo fator é que o número da renda média familiar é
considerado de baixa qualidade pelas próprias empresas que realizam
as pesquisas. Muit a gente não revela a renda verdadeira por questão
de segurança ou até mesmo desconhecimento.
E, em terceiro, em algumas famílias, a renda mensal varia tanto que o
próprio entrevistado é incapaz de informar a média.
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A Nova Classe C
Parcela em ascensão na população conserva como característ icas a
busca por qualidade de produtos e bo m atendimento. A Classe C é exigente
com relação aos produtos que conso me e tem consciência de que não pode
errar na compra, por não possuir uma segunda oportunidade de aquisição.
Buscam mult ifuncionalidade nos produtos que adquirem. São os chamados
de “X em 1”, verdadeiros coringas que conquistaram o gosto dos
consumidores da nova classe média e estão presentes em diversos segmentos
como eletroeletrônicos, moda, beleza, limpeza e alimentação. Artigos que
seguem o princípio da mult ifuncio nalidade ganharam espaço por possuírem
um bo m custo beneficio e entregarem prat icidade. Há muito tempo, as
camadas populares conferem a alguns itens novas funções dentro do seu dia
a dia. Elas ut ilizam a customização para suprir suas necessidades. A opção
por produtos que possam se adaptar a mais de uma situação reflete a busca
da nova classe média por extrair o máximo de cada co mpra. Ainda que um
produto custe mais caro, ele é valorizado por ser mult ifuncional e prát ico.
A beleza ocupa um espaço importante da autoestima das mulheres da classe
C, que vivem um momento da valorização de sua aparência natural e de suas
particularidades, assumindo seus cabelo s, pele, biót ipo e formulando um
padrão próprio. Elas não querem se parecer com as top models e sim co m as
pessoas do seu bairro.
A preferência por produtos do tipo “X em 1” é notória nas prateleiras
de supermercados e perfumarias repletas de lançamentos de marcas de
higiene e beleza com o foco na mulher da nova classe média. O interesse
das empresas se deve a um crescimento de 17% no consumo de cosmét icos
por mulheres da classe C na ult ima década segundo os dados Target Group
Indez, do IBOPE Media. A relação com o preço é relat ivizada de acordo
com o valor que a pessoa atribui ao item. Mas, os produtos versáteis são
uma alt ernat iva para manter o padrão de beleza sem pesar no bo lso. Estar
perfumada, com as unhas feitas, longas, co loridas e co m arte. Isso vai da
estética, estar arrumada é visto como uma obrigação.
As empresas atentas ao desejo desse perfil incrementam as ofertas
com múlt iplas funções e conquistam o público, desenvo lvendo ofertas “X
em 1”. A Avon, por exemplo, lançou a base ‘Ideal Shade’ reunindo corretivo
e pó na mesma fórmula. Também do bato m que serve co mo blush e so mbra
ao mesmo tempo. As máscaras capilares Novex (Embelleze) que contam
com até 20 at ivos diferentes e o filtro so lar da Spectrabam (St ieffel) que
combina base e hidratante, ‘leite de rosas’ utilizado como desodorante,
removedor de maquiagem e loção pós-barba, são outros exemplo s recentes.
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Comportamento de Consumo
Antes de destacarmos os públicos potenciais para nosso Setor no
período 2014/2015, vale avaliarmos as perspect ivas dos comportamentos de
consumo, face que os indivíduos tendem a agrupar-se de maneira diferentes,
respondendo de novas formas aos mesmo s est ímulos. Diante deste cenário,
foram diagnost icadas três novas formas de consumo e, dentro de cada uma,
os perfis que se ident ificam com estes no vos padrões sociais, previstos para
2014.
São elas: Co nsumo Fundamentado, Consumo Compensatório e Consumo
Hedonista.
A. CONSUMO FUNDAMENTADO
É aquele que precisa de uma mot ivação. Não se trata de negar o
consumo e sim de consumir com um propósito, com qualidade,
atemporalidade e clareza. Os indivíduos desse grupo são pessoas que
quest ionam a velocidade das mudanças, a turbulência das cidades e o
valor do silêncio em um mundo tomado por iPhones, SmartPhones,
gadgets, apps, iPad, etc. São pessoas que buscam bem-estar, conforto
e tudo que os direcione a ter qualidade de vida e menos estresse.
Consomem produtos + serviços = experiência

B. CONSUMO COMPENSATÓRIO
A ascensão da classe C fez co m que estes indivíduos consumissem
para compensar o atraso no acesso a determinados bens e serviços
para reafirmar esta nova co ndição. Outra linha de estudo mostra os
jovens desse nicho, que compram para se atualizar, co mpensando
supostas defasagens com o que é novo. Nesse perfil, encontramos os
maiores consumidores dos produtos de HPPC, preocupadas co m suas
aparências e valorizando mais a vaidade e autoestima.
C. CONSUMO HEDONISTA
É movido por um sent imento de direito adquirido, seja por conquista
ou herança, seja cultural ou material. Este público se permite
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desfrutar da melhor qualidade de produtos, além da so fist icação das
artes, assegurando seu pertencimento a um alto nível sociocultural.
Nesse cenário, o capital econô mico e o cultural nem sempre
caminham juntos, permit indo a divisão em duas frentes de perfis que
se alteram ou se sobrepõem e ate mesmo se complementam. Buscam o
luxo do simples ao sofist icado, do clássico ao moderno, do românt ico
ao artíst ico, desde que os produtos sejam personalizados e exclusivos.
Consomem produtos e serviços de HPPC que promovam essa
exclusividade paras seus perfis. Valorizam a experiência da marca e
dos benefícios.
Podemos encontrar estes três perfis de consumo tanto no publico
feminino como no masculino, independente da classe social, mas variável
conforme a faixa etária. O Consumo Fundamentado está mais ligado,
predominantemente, a pessoas co m idade mais avançada (50+); enquanto o
Consumo Compensatório, de modo feral, a pessoas da Geração Y e Z; e o
Consumo Hedonista pode ser observado em faixas etárias co m poder
aquisit ivo elevado.
E assim, com base nessas analises e nos sinais detectados no últ imo
ano, daremos ênfase a do is públicos que influenciam o consumo e novas
perspect ivas para o mercado de HPPC:
• O Público Senior ou a ‘Nova Terceira Idade’
• A Geração Z
Entender as diferenças entre as gerações ajuda na co nstrução da
estratégia das empresas, mas não se pode deixar de lado o perfil de cada
consumidor. É importante perceber que, independentemente de idade e
geração, os consumidores são pessoas. E marcas se relacio nam co m seres
humanos.
2.1.3 – O C ONSUMO DE HPPC POR H OMENS D OBROU EM C INCO A NOS
O consumo de produtos de higiene, perfumaria e cosmét icos dest inados
ao público masculino dobraram de tamanho em cinco anos, de acordo com
levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosmét icos (Abihpec). A ent idade calcula que este nicho chegou
a representar um faturamento de US$ 4,572 bilhõ es no Brasil em 2013, mais de
duas vezes os US$ 2,284 bilhões de 2008.
Atualmente, os produtos masculino s representam mais de 10% do
consumo total do mercado de higiene, perfumaria e cosmét icos no Brasil,
que totaliza US$ 43 bilhões. Os produtos para barba representavam 58% das
vendas dos produtos masculinos, enquanto a categoria de cuidados pessoais
(principalmente desodorantes) so ma 42%.
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Considerando apenas o universo de perfumaria, os ho mens são
responsáveis por 43,3% do consumo brasileiro, totalizando US$ 3,051
bilhõ es.
2.2– EUA- O L ÍDER M UNDIA L EM HPPC

Em 2012, o mercado americano de HPPC cresceu 3,3% atingindo
USD 68,7 milhões. Considerando que a recuperação da econo mia tenha sido
mais lenta do que previsto e a taxa de desemprego manteve-se elevado, o
crescimento global foi importante. Esse crescimento fo i impulsio nado por
consumidores de alto poder aquisit ivo que foram menos afetados pela
recessão de 2008/2009 do que os de baixa renda.

Fonte: euromonitor
Em part icular, produtos Premium de cuidados com a pele superam os
produtos de massa da mesma categoria. Em 2012, com a eco no mia em
crescimento, combinada com ino vação em produtos, atraiu consumidores de
alta renda de volta aos balcões de beleza das lo jas de departamento para
comprar produtos Premium de cuidados co m a pele. Ao mesmo tempo,
muitos consumidores de baixa renda co nt inuaram sua luta com as altas taxas
de desemprego e o aumento no preço do petróleo, reduzindo seu poder de
compra. As perspect ivas negat ivas da economia para os consumidores de
baixa renda contribuíram para vendas moderadas para produtos de cuidados
pessoais de preço baixo.
Liderança no mercado
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A Procter & Gamble e a L’Oreal americanas foram os principais
players em produtos de beleza e cuidados pessoais no Estados Unidos em
2011/2012. Protcter & Gamble co m a marca Olay liderou em cuidados co m a
pele, enquanto Lancôme, da L’Oréal, fo i a terceira marca Premium no
ranking de vendas de cuidados com a pele.
Olay alavancou suas vendas através da ino vação em produtos e fortes
invest imentos em propaganda. Em 2011, a marca Olay lançou um novo
sistema de depilação chamado Ollay Smooth Facial Hair Remo val Duo e
entrou no mercado de tratamento para acne pela primeira vez co m Olay ProXclear Acne Protocol. A L’Oréal também enco ntrou sucesso com a linha de
maquiagem Maybelline e melhorou a sua imagem co m o desenvo lvimento de
novos produtos e patrocínio do Mercedes-Benz Fashio n Week.
Estimat iva de crescimento até 2017
O mercado americano de HPPC espera um bom crescimento em
valores constantes ao longo do período estimado. Os consumidores devem
aumentar suas compras de produtos de beleza com a recuperação da
econo mia americana e graças a lançamentos de produtos com maior valor
agregado.
Um aumento na empregabilidade irá gerar mais renda para gastar com
beleza, é esperado que os cremes ant iaging terão um crescimento importante
liderado pelos ‘Baby boomers’ que procuram produtos ant ienvelhecimentos
para se mostrarem tão jovens quanto se sentem. São estimados aumentos nas
vendas de produtos masculinos para banho e cuidados com a pele, uma
categoria ainda pouco desenvolvida entre os jovens americanos.
Apesar das difíceis condições econô micas ao longo da últ ima década,
o mercado americano de produtos de beleza e cuidados pessoais cont inua a
ser extremamente popular e sustentado por uma base de co nsumidores leal e
lucrat iva. Contudo, a regulamentação e supervisão dos produtos americanos
de beleza e higiene pessoal mant iveram-se praticamente inalteradas durante
décadas.
Em 2011, por solicitação dos órgãos de defesa do consumidor e
grupos de proteção, os legisladores federais deram os primeiros passos para
criar uma nova legislação e enfrentar o desafio de padronizar formulações
cosmét icas modernas, testes e rotulagem, uma vez que os consumidores
procuram ter cada vez mais conhecimento dos ingredientes nas formulações
e o possível impacto na sua saúde.
O varejo se reinventa com novos formatos nas vendas de produtos de beleza
e cuidados pessoais
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O crescimento nas vendas de beleza e cuidados pessoais nos EUA é
liderado por vários fabricantes mult inacio nais. Enquanto os portfó lio s das
marcas são diversos e variados, grandes fabricantes, incluindo The Procter
& Gamble Co, L’Oreal EUA, Estée Lauder, Unilever Ho me & Personal Care
e Johnso n & Johnson Consumer Products controlam muitas das linhas de
produtos líderes nos EUA. O crescimento tem sido historicamente
impulsionado pelos esforços desses fabricantes e sua área de market ing em
ino var, embalar e promover suas marcas para o máximo resultado.
No entanto, nos últ imos anos, o papel dos varejistas neste processo de
comercialização aumentou, mudando a experiência de co mpra ant iga e
tradicio nal, por novos e inovadores conceitos de varejo de beleza, tanto na
lo ja fiscal como online, produtos Premium ou e massa, estão mo ldando o
novo jeito de comprar produtos HPPC.
Para o mercado masculino também foram feitas grandes mudanças na
apresentação de varejo. De acordo com alguns estudos de consumo, os
ho mens const ituem cerca de um terço dos compradores do mercado de massa
e de produtos de higiene pessoal enquanto que o comprador de produtos de
beleza e cuidados pessoais cont inua sendo o público feminino.
At ing ir os consumidores mais velho s
Americanos com 50 anos ou mais so maram 33% da população dos
Estados Unidos em 2011, acima dos 27% em 2000. A população + 50
cresceu 32% entre 2000 e 2011 para 102 milhões em 2011. Os ‘Baby
boomers’ estão envelhecendo, e muitos agora estão no “ninho vazio”, pois
seus filhos cresceram e deixaram a casa da família. E assim, os ‘baby
boomers’ afluentes tendem a ter rendimentos líquidos mais elevados, uma
vez que não tem mais que pagar pela faculdade dos filhos.
Os americanos não estão apenas vivendo mais, mas estão se sent indo
mais jo vens. Alguns especialistas dizem que “60 é o novo 40’. Com a
melhoria da saúde, hoje “os novos sessentões” têm aparência mais jo vem e
saudável, como realmente os de 40 anos em gerações anteriores. Esse
desempenho é resultante de um crescente desejo de permanecer at ivo e
atraente por mais tempo.
O forte crescimento da população de 50+ representou um fator
importante para o aumento significat ivo nas vendas de produtos
ant ienvelhecimento. Mulheres em seus 50 e 60 anos estão buscando
ant iagers para permanecerem at ivas e atraentes. As mulheres mais velhas
procuram parecer tão jovens co mo se sentem. Ao mesmo tempo, as mulheres
em seus 20 e 30 anos estão buscando os ant iagers para retardar os primeiros
sinais de envelhecimento. Como resultado, a categoria de
ant ienvelhecimento expandiu dramat icamente. Além disso, os avanços na
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tecno logia e os benefícios percebidos motivaram os consumidores a gastar
mais em produtos dessa categoria.
A demanda por produtos com ingredientes que proporcio nem efeito
ant iidade tem migrado dos produtos de cuidados com a pele para outras
categorias de cosmét icos, como maquiagem e proteção solar. Fabricantes de
bases lançaram vários produtos que oferecem esses benefícios. Batons e
brilho s labiais agora possuem ingredientes que antes eram so mente da
categoria de cuidados com a pele. Ao mesmo tempo, as empresa de produtos
de proteção solar estão incluído propriedades ant ienvelhecimento em seus
produtos para compet ir contra hidratantes faciais e outros produtos de
higiene pessoal que contém proteção solar.
O envelhecimento da população, não si influencia o desenvo lvimento
de novos produtos, mas, também, campanhas publicitárias. Em part icular, os
modelos mais velho s aparecem em varias campanhas de beleza, a fim de se
atingir o seu público alvo nos segmentos da população mais madura.
Farmácias e drogaria (Varejo Especializado) lideram vendas de produtos de
beleza e cuidados pessoais
Farmácias e drogarias lideram as vendas de produtos de beleza e
cuidados pessoais nos Estados Unidos. Esse canal mo strou leve crescimento
da participação em valor em 2012, como as cadeias de drogarias CVS e
Walgreens que acrescentaram mais alimentos nas lojas o que aumentou a
freqüência de compradores. Os americanos gostam de co mprar produtos de
beleza em drogarias devido à localização conveniente e à grande variedade
de marcas de produtos de beleza de baixo custo.

Fonte: euromonitor
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As lojas de departamento, o segundo canal de vendas para produtos de
beleza, teve sua part icipação em valor aumentada devido ao bom
desempenho das marcas Premium de cosméticos e cuidados pessoais. Em
2011 e 2012, os consumidores de alto poder aquisit ivo vo ltaram par as lo jas
de departamento.
2.3 - V ENDA
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A venda de itens de higiene e beleza tem crescido num patamar acima
da média dos bens de consumo rápido, de acordo com pesquisa da Beaut y
Fair, realizada pela Nielsen.
O estudo destaca que, em 20 anos desde 1994, a cesta de Higiene e
Beleza cresceu 185%, enquanto a média dos itens de consumo rápido fo i de
alta de 124% no tamanho da cesta.
Em nota, o coordenador de atendimento ao varejo da Nielsen, Carlos
Gouveia, considerou que a venda de itens dessa categoria tende a ser
preservada mesmo durante cenário s de piora na eco no mia. "A co mpra por
indulgência aumenta em tempos de crise", considerou.
A Nielsen ainda destaca o forte rit mo de lançamentos no setor. Foram
lançados 2.102 produtos de 2013 até julho de 2014, enquanto a média de
lançamentos de outros produtos (alimentos, bebidas, produtos de limpeza) é
de 960 no mesmo período.
O argumento de que o consumo de higiene e beleza se sustenta
durante crises foi just ificado por uma pesquisa que estudou o
comportamento das famílias durante 2009, ano de deterioração na econo mia
global.
Naquele ano, apenas 17% das pessoas de um grupo entrevistado
disseram que reduziriam gastos com abastecimento do lar e, dentre elas,
86% afirmaram que manteriam sua cesta de higiene e beleza.

2.4 - A C RISE R ETRAINDO
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Indústria de beleza, que durante anos se gabou de ser resistente a crises, também
caiu em 2015. Nem o famoso "efeito batom", fenômeno que leva a população a gastar
com cuidados pessoais durante períodos de contração econômica, resistiu ao aperto
financeiro das famílias. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o setor teve retração de 2,5% de janeiro a
abril, em relação ao mesmo período de 2014. E de janeiro a junho deste ano foi de 5%
em relação ao mesmo período de 2014. Foi a primeira vez que o segmento andou para
trás em 23 anos.
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Esse resultado ruim se espalhou pelas empresas do ramo, mas com impacto variado.
Segundo fontes de mercado, as marcas de venda direta, como Natura e Avon, estão
entre as mais afetadas pela decisão do brasileiro de cortar gastos. A empresa americana,
que tem o Brasil como seu principal mercado global, viu suas vendas caírem 6% no
segundo trimestre; em dólares, as vendas despencaram 32% por causa da forte
desvalorização do real. Na Natura, a receita no mercado brasileiro caiu 4,6%, enquanto
o volume vendido teve baixa de 15%.
No caso de Natura, o consenso do mercado é que não é só a situação do setor que vem
influenciando a piora dos resultados. A empresa tem tido problemas em implantar
projetos e se mostrar competitiva em relação a concorrentes — em especial a rede O
Boticário, que tem ganhado relevância nos últimos anos. "Achamos que a Natura vai
continuar a ficar atrás de seus principais concorrentes no mercado local, como O
Boticário, e de empresas internacionais, como Unilever, P&G e L'Oréal, que estão se
beneficiando de estar presentes no varejo especializado e nas drogarias", disse
Guilherme Assis, do banco Brasil Plural, em relatório sobre o balanço da Natura.
Ao comentar seus resultados do segundo trimestre, no entanto, a Natura deixou claro
que sua estratégia é investir no porta a porta. Analistas do setor dizem, no entanto, que a
empresa precisa ter a coragem de se assumir como "multicanal". Até agora, o consenso
é que os passos nessa direção - como a criação da Rede Natura, de venda pela internet, e
a abertura de uma única loja da Aesop, em São Paulo - foram tímidos demais.
"A empresa fala que quer mudanças, mas tem medo de incomodar as consultoras. A
verdade é que o cliente quer uma loja da Natura", diz a analista Daniela Martins, da
corretora Concórdia. A Natura desenvolve há quatro anos um projeto de loja própria,
tem até um ponto comprado para abri-la, mas não conseguiu até agora tirá-lo do papel.
À reportagem, a Natura disse, em resposta enviada por e-mail, que está fazendo
experiências com quiosques da marca. A empresa não quis dar entrevista. As
informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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O Brasil abocanha o terceiro lugar no pódio quando o assunto é o
tamanho do mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosmét icos. Segundo dados da Euromonitor, o setor movimentou 43 bilhões
de dólares em 2011, um crescimento de 19% sobre o ano passado.
Os números nos colocam apenas atrás de Estados Unidos e Japão no
ranking dos consumidores glo bais de beleza. Em relatório anual, a Abihpec
(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmét icos) lista os motivos que explicam a efervescência, que vão desde o
aumento da expectativa de vida - que traria a necessidade de "conservar uma
impressão de juventude" - à entrada das mulheres no mercado de trabalho. E
muita gente estaria ganhando com isso.
No mundo das t inturas, cremes para cabelo, filtros so lares e
maquiagens, a produção é pulverizada. Mas embora as micros e pequenas
empresas respondam por 98,9% das indústrias, as gigantes do setor
abocanham, sozinhas, uma generosa fat ia do mercado.
Juntas, as cinco maiores co mpanhias respondem por metade das
vendas no Brasil. Veja quais são elas com base em levantamento da
Euromonitor - e saiba quais vêm andando no mesmo co mpasso do setor:
Natura, Unilever, Avon, P&G e Grupo Boticário.
3.1.1 – N ATURA

Natura é uma empresa brasileira que atua no setor de produtos de
tratamento para o rosto e o corpo, banho, óleos
corporais, perfumaria,cabelos, proteção solar, infant il e higiene oral.
Fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, ho je está presente
no Brasil, Argent ina, Chile,Colô mbia, México, Peru, Venezuela e França,
com planos de expansão para os Estados Unidos da América. O número de
funcio nários, chamados na empresa de "co laboradores", atingiu 7.000
em 2013 e o de consultoras est imado em 1,5 milhão.

Depo is de so frer as dores do
crescimento em 2013, quando teve
problemas co m seu novo sistema de
informação, a Natura acelerou o rit mo em
2012. No segundo trimestre, as vendas
líquidas da empresa avançaram 12,5%,
chegando a 1,6 bilhão de reais. O lucro
líquido da empresa fo i de 215 milhões de
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reais, um aumento de 14,3% sobre o mesmo período do ano passado.

Imagem 3.1 - produtos da natura
Entre as empresas que do minam o mercado de beleza no Brasil, a
Natura conseguiu engordar sua part icipação no topo da lista, ainda que de
maneira t ímida. Em 2007, a companhia det inha 13,4% do mercado. Em
2011, esse percentual subiu para 14,5%.
3.1.2 – U NILEVER
Unilever é uma co mpanhia mult inacional angloholandesa que produz bens de consumo em 190
países. Co m as seguintes categorias de cuidados:
pessoais, alimentos, limpeza, refreshment
(bebidas de so ja e sorvetes) e alimentação fora do
lar (restaurantes). No Brasil, seus produtos
incluem 700 itens de 25 marcas – entre elas,
no mes consagrados como Omo, Comfort, Fofo,
Seda, Lux, Dove, AdeS, Close Up, Rexo na, Knorr
e Kibo n.
A gigante global de bens de consumo é dona de marcas familiares aos
brasileiros, como Axe e Dove. A linha Seda, por exemplo, liderou a venda
de shampoos no país em 2011. O lançamento da TRESemmé por aqui
também mereceu destaque por parte dos executivos na últ ima
teleconferência de resultados da empresa: a comercialização de produtos da
marca deverá passar de 100 milhões de euros no seu primeiro ano de
operação no país.
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Imagem 3.2 – Produtos da Unilever
Olhando pelo retrovisor, a posição da Unilever no mercado de higiene
e beleza registrou um ligeiro avanço nos últ imos cinco anos, passando de
10,4% para 10,7%.
3.1.3 – A VON

Avon Cosméticos ou
simplesmente Avon, é uma
empresa norteamericana de cosmét icos. Sua
história teve início em 1886 quando
David McConnell iniciou a
Califórnia Perfume Co mpany,
em Manhattan, Nova York. O nome
Avo n, pelo qual ficaria
mundialmente conhecida, só surgiu
em 1939, inspirado na cidade natal do escrit or William
Shakespeare,Stratford-upon-Avon. No Brasil ela só apareceu em 1952.
Ao longo dos anos a Avon desenvo lveu diversas linhas de produto,
variando entre fragrâncias, maquiagem, cabelos e cuidados da pele, além de
uma linha infant il. Através do sistema de venda por fo lhetos e revendedoras,
atingindo significat iva part icipação no mercado de beleza.

Imagem 3.3 – Produtos da Avon, cuidados com a pele
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O Brasil responde pela maior parte dos resultados da americana Avo n.
Mas a companhia vem enfrentando dificuldades para manter o fô lego de
outrora por aqui. No segundo trimestre do ano de 2012, as vendas caíram
19% no país. Com resultado, o lucro líquido da empresa mergulhou 70%,
chegando a 61,6 milhões de dólares.
Em comunicado a empresa atribuiu o resultado ao declínio no número de
revendedoras, além da desaceleração da demanda e aumento da
concorrência. De 2007 para cá, a participação de mercado da Avon fo i
a única que encolheu, indo de 9,1% para 8,8%.

3.1.4 – P ROCTER & G AMBLE

A Procter & Gamble é uma
empresa estadunidense fundada
em 1837que reúne um enorme
conglo merado de subempresas, produzindo
alimentos, produtos de higiene e limpeza,
dentre outros produtos. Em 2005co mprou
a Gillette, que além dos aparelho s de barbear também era dona das
marcas Oral-B, das pilhas Duracell e electrodomést icos Braun. A P&G
emprega atualmente pouco mais de 138.000 funcio nários ao redor do
mundo. A empresa ficou popularizada no Brasil pelo slo gan que faz alusão a
sua sigla Provou Gostou. Detém mais de 380 marcas por todo mundo.
Algumas delas são comercializadas apenas em alguns países, outras são
consumidas em quase todo o mundo.

Imagem 3.4 – Logotipos da marca Procter & Gamble
A escalda da P&G fo i um pouco mais vigorosa no ranking das grandes
empresas de beleza que atuam no país. Em 2007, o percentual era de
7,2%. Em 2011, passou para 8,3%. Fazem parte do portfó lio da empresa
marcas como Wella, Pantene e Olay.
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No quarto trimestre fiscal terminado em agosto, a companhia divulgou que a
linha de cuidados para o cabelo cresceu 20% no país, puxada por Head &
Shoulders e pelo lançamento da nova linha Wella Pro Series.

3.1.5 – G RUPO B OTICÁRIO

Fechando a lista das cinco grandes, o Grupo Boticário registrou a
maior expansão entre os concorrentes, pulando de uma fat ia de 6% há cinco
anos para 8,2% do mercado em 2011.
Em relatório, a Euromonitor destaca que a empresa fez importantes
invest imentos em produção e novos canais de distribuição. Como resultado,
a expansão no ano passado bateu a casa dos dois dígitos. Hoje, a empresa
conta com as marcas O Boticário, Eudora, The Beaut y Bo x e a recémlançada quem disse, berenice? (maquiagem).
•

O Boticário é uma rede
de franquias de cosmét icos e perfumes brasileira, co m sede
no Paraná. Seus principais produtos são fragrâncias, cremes e
produtos para maquiagem. É a oitava
maior empresa varejista do país, segundo
classificação do Ibevar em 2012. Foi
fundada em 1977 por Miguel Krigsner
como uma farmácia de manipulação no
centro de Curit iba.

Em 2010, a empresa paranaense abriu a sua 160ª lo ja (franquia), tornando-se
a líder em quant idade de lojas e faturamento em
território nacio nal (Brasil) e está entre as três
maiores redes de franquia do mundo. No mesmo
ano, a empresa criou o Grupo Boticário,
uma holding presidida por Artur Grynbaum.

•

Eudora foi lançada em fevereiro de 2011 e é a marca de cosmét icos
do Grupo Boticário criada para a mulher que une
beleza e at itude para conquistar o que quiser. As
cores, as texturas e as fragrâncias dos produtos
despertam a sensualidade e a força feminina,
tornando-as ainda mais poderosas. Co m tecno logia e
sofist icação por valores acessíveis, Eudora tem mais
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•

de 600 produtos de perfumaria, maquiagem, acessórios, cabelos,
corpo e banho para que as mulheres possam arrasar ousar,
impressionar e seduzir.
The Beauty Box
Co m uma at mosfera aconchegante e uma
porção de gavetas cheias de segredos
feminino s, The Beaut y Bo x reúne os itens
globais que são unanimidade entre as mulheres
quando se fala em cosmét icos, esmaltes,
maquiagem e perfumaria. Esta é a proposta da mais
nova unidade de negócio do Grupo Boticário, que
chegou ao mercado em novembro de 2012.

São cerca de 7.000 produtos de 60 marcas, entre nacionais e internacionais, que
podem ser encontrados nas belas lojas físicas ou pelo comércio online. Assim, The
Beauty Box traz um novo universo de possibilidades para a beleza das consumidoras.

•

Quem disse, Berenice?

Quem disse que olho preto só pode à noite? Ou que as unhas do pé e
da mão precisam ser pintadas da mesma cor? Quem disse que beleza tem que
ter tantas regras? quem disse,
berenice? Veio para quest ionar e
ampliar os conceitos sobre
maquiagem. A marca inspira as
mulheres a serem livres para se
sent irem mais bo nitas e
experimentarem diferentes
possibilidades de produtos até encontrarem o que mais co mbina co m elas.
A unidade de negócio do Grupo Boticário chegou ao mercado em
agosto de 2012, com um portfólio colorido, pra lá de completo, com mais de
500 produtos de diversas cores, texturas e fragrâncias. São 130 pontos de
venda no mercado brasileiro, além de e-co mmerce para atender às
brasileiras de todas as regiões. At ingiu, em 2014, a marca de um milhão de
batons vendidos e reuniram 3,4 milhões de fãs no Facebook e 277 mil
seguidores no Instagram.

3.2 – S USTEN TA BILIDADE

NO

S ETOR

DE

HPPC
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“Em uma economia cada vez mais co mpet it iva, a sustentabilidade será
uma questão de sobrevivência” Glenn Croston, Bió logo americano.
Passados poucos mais de do is anos, o conceito da ‘Sustentabilidade’
passou a ser incorporado, definit ivamente, na rotina das empresas do Setor e
dos consumidores que estão atentos aos processos de fabricação e
comercialização dos produtos, em geral.
Consumidores consideram importante a prática da sustentabilidade na
indústria. Sustentabilidade é mais do que uma tendência passageira. É algo
que os consumidores esperam das indústrias- segundo pesquisa Mintel, 50%
dos respondentes disseram que é importante para eles que os produtos de
HPPC sejam produzidos de modo sustentável.
As organizações que pretendem sobreviver no futuro não podem levar
em co nsideração apenas fatores econô micos, mas necessitam se planejar
assumindo seu papel no desenvo lvimento sustentável do planeta, utilizandose de ferramentas de gestão que contribuam para a análise de dados e a
tomada de decisões direcionadas para esse fim.
Isso pode implicar em modificar seus processos produtivos, a pensar e
construir sistemas de produção que não causem impactos negat ivos, a tratar
seus efluentes e resíduos, a utilizar tecno logia limpas ou oferecer produtos e
serviços que contribuam para a melhoria do desempenho ambiental dos
consumidores e clientes de sua indústria, além dos apps indicados nas
embalagens e ut ilizados via celular.
O aplicat ivo ‘GoodGuide’
Há muit as expectativas nas ações da empresas quanto à veracidade ou
se apenas discursos para vender mais. O aplicat ivo ‘GoodGuide’ para
celulares, por meio do código de barras, informa rapidamente, todos os
dados socioambientais de um produto e dá ao consumidor embasamento para
decidir se compra ou não aquele produto. O aplicat ivo também indica se
aquele produto é dito conter alguma substância controversa ou proibida ou
que possa causar danos à saúde ou ao meio ambiente.
3.2.1 A LGUNS EXEMPLOS DE
DENTRO DO S ETOR HPPC

AÇÕES VOLTADA S PARA A

S USTENTA BILIDADE

3.2.1.1 – N ATURA

Uma das principais referências da empresa nessa área é o Programa
de Logíst ica Reversa, que compreende uma série de estudos e ações para
mo nitorar o ciclo de vida das embalagens recicláveis de seus cremes,
shampoos e maquiagens. O projeto consiste em ut ilizar a logíst ica já
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existente para ret irar de circulação essas embalagens e materiais de
divulgação já usados, para encaminhá-los à reciclagem. A Logíst ica Reversa
da Natura recolheu nos últ imos quatros anos, mais de 500mil toneladas de
resíduos em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Outros projetos importantes é o Carbono Neutro, que tem como
objet ivo reduzir as emissões provenientes das at ividades em toda a cadeia
de negócios da empresa. Uma das principais iniciat ivas, fruto desse
programa, foi o desenvolvimento de embalagens de po liet ileno verde,
produzido a partir da cana-de-açúcar 100% reciclável.
•

Linha Ekos teve como uma de suas característ icas a revisão das
embalagens, aumentou o percentual de material reciclado pósconsumo nos produtos.
• Cartuchos produzidos co m 40% de papel recilado e pós-consumo
100% reciclado.
• Refis e embalagens de condicio nadores 100% de plást ico verde e PET
com 50% reciclado pós-consumo. Os sabo netes em barra, antes
embalados com cartucho de três unidades, agora são enviados
individualmente, com flowpacs de papel. Com menor gramatura de
papel e tamanho da embalagem fo i possível reduzir impacto. Os
produtos são acompanhados por uma tabela ambiental que informa os
dados de origem, transformação e percentual de cert ificação das
matérias-primas, percentuais de uso de materiais reciclados e
recicláveis e número de refilagens do produto.
Conceito: “Para que você precisa do que não precisa?”
•

Linha SOU- lançada em maio de 2013, é uma submarca de higiene
pessoal de apelo essencialmente sustentável, simplificado e de
posicionamento acessível, num mercado bastante aquecido, em que a
classe C passou a ser disputada por empresas de todo porte e sistemas
de venda – nacionais e estrangeiras. A proposta da linha é permit ir
um modelo de consumo mais inteligente, menos consumista, Buscou
maior eficiência em toda a
cadeia de produção- da
esco lha de at ivos e fragrância
à embalagem e transporte. O
desenvo lvimento dos
produtos trabalho u no que é
essencial: fórmulas que
priorizam o uso de matériasprimas de origem renovável,
hidratação 24h e textura
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agradáveis. As embalagens ut ilizam 70% menos plást ico e geram três
vezes menos resíduos que as embalagens convencio nais.
A embalagem se SOU chega à fábrica na forma de ro lo de filme
plást ico econo mizando espaço e transporte. A fórmula dos produtos
SOU possui menor número de ingredientes, não tem corante e traz
fragrância com assinatura olfat iva única para toda a linha.

3.2.1.2 – U NILEVER

Em novembro de 2010, a Unilever lançou o Plano de
Sustentabilidade, comprometendo-se a uma jornada de 10anos rumo à
sustentabilidade. O que torna o plano diferente é sua aplicação ao longo de
toda a cadeia de valores. Assumem a responsabilidade não apenas pela sua
operação direta, mas pelos seus fornecedores, distribuidores e, por como os
consumidores ut ilizam seus produtos. Possuem cerca de 60 metas no plano.
E apresentam em seu site o progresso do plano em seu primeiro ano de
execução.
•
•
•
•

•

Aumento na aquisição de matéria-prima sustentável para fabricação
de embalagens;
Metas de redução do peso de embalagens em 1/3 do peso até 2020;
Melhorias no descarte e na dest inação de frascos e embalagens, como
a reutilização e a reciclagem;
Criação de estações de reciclagem na rede de supermercados Pão de
Açúcar possibilit ando ao consumidor dar a correta destinação a
embalagens, frascos e demais resíduos de materiais recicláveis, co mo
papel vidro, plást ico e alumínio.
Ecodesign: o design quando utilizado de maneira eco logicamnete
correta, pode servir como uma ferramenta estratégica, tanto do ponto
de vista ambiental como de diferenciação no mercado. Partindo desse
principio a Unilever ut iliza a técnica de ‘ecodesign’ considerando
todos os ciclos de vida do produto, desde a origem e a característ ica
dos matérias até sua dest inação final, após ser consumido. Assim,
além de diminuir o impacto no meio ambiente, busca criar uma nova
cultura sustentável.

3.2.1.3 – A VON

Desde sua fundação, em 1886, a Avon teve a preocupação de definir o
seu papel e seu impacto no mundo a partir do compro misso de “contribuir
para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente em que ela está”. As

42

polít icas globais da companhia na área da sustentabilidade abrangem três
pilares:
•

Ajuda a acabar com o desmatamento, por meio da campanha”Viva o
Amanhã Mais Verde” (Hello Green Tomorrow);
• Minimizar impacto ambiental em suas operações;
• Gerenciar o ciclo de vida de seus produtos.
Viva o Amanhã mais Verde/ Hello Green Tomorrow
A Avon desenvolve globalmente um amplo programa de sustentabilidade
que inclui compromissos com prát icas internas e operacio nais verdes e para
a construção de edifícios cert ificados. Dentro desse programa, a Avo n
lançou em 2010 a campanha “Viva o Amanhã Mais Verde”, em parceria co m
a The Nature Conservancy (TNC), co m o objet ivo de
dest inar recursos para o reflorestamento da Mata
At lânt ica no Brasil. A arrecadação é feita por meio da
venda das camisetas, que são confeccio nadas a partir de
material reciclado (garrafas PET) e anunciadas em seu
fo lheto. No Brasil, onde está concentrada a maior força de
vendas da Avon no mundo, a campanha inclui
sensibilização de revendedores sobre a responsabilidade
ambiental e os 5Rs ( Reduzir, Reciclar, Reusar, Repensar
e Replantar), Além de visit as aos locais em restauração.
Até o ano passado, cerca de 1,7 milhão de árvores foram
restauradas em trechos da Mata At lânt ica na região
sudeste do país.

3.2.1.4 – P ROCTER & G AMBLE

Para P&G, um produto é ecoeficiente quando apresenta uma redução
mínima de 10% em uma das variáveis de seu perfil ambiental. São elas: uso
da água, energia, descarte e emissão de CO2. Produtos de performances
superiores duram mais e, por isso, são mais sustentáveis. As novas
embalagens de Pantene no mundo já contêm derivado de fonte reno vável,
com tecnologia brasileira- que ut iliza etano l da cana-de-açúcar.
3.2.1.5 - B OTICÁRIO
Conscient izar vendedores, consu ltores e consumidores da marca sobre
a importância da
reciclagem das
embalagens dos
produtos, impedindo o
descarte na natureza, é
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a missão do Pragrama Reciclagem de Embalagens co locado em prát ica pela
empresa.
Os consumidores levam as embalagens vazias a um coletor, instalado
no interior das lojas credenciais. Esses resíduos são enviados a empresas
especializadas, que fazem a reciclagem da embalagem e sua reinserção como
matéria-prima em diversos ciclo s produtivos. Além de reduzir o impacto
ambiental, o programa também beneficia comunidade que trabalham co m
reciclagem nas regiões de atuação da marca.
Graças aos bons resultados obtidos, o Programa de Bioconsciência já
está implantado em 1.650 município s do País, com capacidade para reco lher
100% das embalagens que vão para o mercado. O estado campeão de
reco lhimento de embalagens é São Paulo.
Outra ação do Grupo é ampliação da oferta de produtos com opção de
refil em diferentes linhas.
3.2.1.6 – K IMBER LY -C LARK

Papel Higiênico Compacto
•
•

•

Compactação dos seus ro los contribuiu co m 18% na redução de
embalagens;
A embalagem primária é co mposta de
60% de biopolímero de cana-deaçúcar sendo 100% reciclável,
minimizando os impactos do descarte
pós-consumo.
As embalagens possuem alças para
carregar, o que dispensa o uso de
sacolas plást icas.

3.2.1.7 - L’ ORÉAL B RASIL
A po lít ica Ambiental do Departamento de Compras é baseada em três
princípios:
1.
Respeitar: não utilizar substâncias nocivas durante o processo de
fabricação,
2.
Reduzir: reduzir o uso de aterias nas embalagens desde a concepção até
o fim do ciclo de vida e,
3.
Subst ituir: utilizar apenas materiais provenientes de fo ntes renováveis
e/ou reciclados e desenvolver so luções alt ernat ivas.
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Introdução
Este trabalho tem como finalidade básica, esclarecer conceitos sobre a aplicação
do método coaching de gestão.
Os primeiros passos de trabalho foram divididos na forma de pesquisas por meio
de teses e sites que abordavam alguns assuntos sobre o tema, para que fosse possível o
esclarecimento sobre como o coaching atua no meio da gestão atualmente e como este
método pode influenciar e ajudar nos processos de grandes organizações no mercado.
No presente trabalho o coaching foi abordado para estudo com o intuito de que
ao final do processo pudesse trazer conclusões sobre a importância de sua utilização no
mercado, formando não só profissionais mais habilitados para seus cargos, mas também
pessoas que pudessem aprendessem no decorrer do processo a como lidar com seus
próprios problemas e assim se tornando melhores naquilo que fazem.
A pesquisa aqui apresentada proporcionou um amplo conhecimento sobre a
aplicação do método coaching na gestão e seus efeitos perante áreas das empresas. Os
conhecimentos obtidos aqui também serão de grande valor e contribuirão para o futuro
acadêmico.
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Capítulo 1 - Introdução ao Coaching
1.1 – O Que é Coaching?
Coaching é um processo que tem como principal objetivo o aumento dos níveis de
resultados de performance de pessoas e/ou empresas com o uso de um mix de recursos
que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimento de diversas áreas da ciência,
administração, psicologia, neurociência, gestão de pessoas e planejamento estratégico,
buscando a conquista de grandes resultados, não só profissional, mas também social,
familiar e principalmente pessoal. Por meio do uso destas áreas de conhecimento são
aplicadas metodologias diferenciadas em uma parceria entre o cliente (coachee) e o
profissional habilitado para esse processo (coach).
Este

processo

pode

produzir mudanças positivas e
duradouras

em

um

curto

espaço de tempo de forma
efetiva. O coaching tira o
indivíduo de seu estado atual e
o leva ao estado desejado de
uma forma satisfatória.
O coaching pode ser uma
nova

oportunidade

de

visualizar de forma mais clara pontos individuais de cada pessoa, para que dessa forma
possam surgir mudanças em sua autoconfiança, quebra de barreiras e limitações e assim
possa atingir um patamar elevado em termos de potencial e concretização de objetivos
de forma assertiva.
A essência do coaching está em fornecer suporte para que o indivíduo possa se
aprimorar, transformar e evoluir.
Os principais envolvidos nesse processo são:
• Coach: Profissional com capacidade e habilitado a aplicar os processos do
coaching em pessoas dentro das organizações
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• Coaches: Este termo pode ser tratado como o plural de “coach”, sendo assim são
todos os profissionais que exercem a profissão de coach dentro de qualquer
contexto.
• Coachee: Pode também ser chamado de cliente. Se refere a pessoas que se
submetem aos processos de coaching (clientes, trabalhadores da organização
etc.)
Conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado por
meio de sessões, onde cada profissional (coach) tem a função de estimular em seu
cliente seu potencial para que este possa conquistar o resultado desejado.
As sessões de coaching podem ser em grupo ou individual e podendo ser
realizadas

mensal,

semanal

ou

quinzenalmente,

com

duração

média

de

aproximadamente duas horas. Estes termos são definidos previamente com o
profissional que requisitou o processo.
São conceitos chave do coaching:
 Linguagem: É necessário possuir uma linguagem que possa fazer sentido entre
Coach e Coachee. Por meio desta pode-se abrir a possibilidade do diálogo para
que perguntas, comentários e resposta possam ocorrer com a intenção de
despertar um novo modo de agir do coachee e entendimento sobre construções
positivas da realidade, estes capazes de ampliar as realizações e conquistas de
um indivíduo.
 Aprendizagem: O objetivo principal é o desenvolvimento humano do coachee,
aqui são considerados os desenvolvimentos tanto psicológicos, cognitivos e
socioculturais. Com a utilização de processos de aprendizagem fundamentados
em uma linguagem que facilite o diálogo e a interação, abrindo possibilidades
para

competências,

conhecimento,

habilidades,

valores,

crenças

e

comportamentos e estes sejam ampliados, modificados ou criados.
 Mudança: Neste ponto pode ser proposto ao coachee a experimentar mudanças,
revisão de conceitos e a busca de novos significados junto aos papeis que
desempenha. Estas mudanças podem ser feitas com ele, com outros ou em
sociedade. Não existe o coaching se não existir a disposição e a vontade de obter
e presenciar mudanças.
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São etapas metodológicas do coaching:
1. Foco: Durante as sessões iniciais do trabalho de coaching, o coach busca
entender o coachee, quais são os objetivos a serem atingidos. Após feito isso,
ocorrem ajustem de foco em pontos possíveis de realizar a aplicação de recursos
específicos, sendo esses habilidades, competências, comportamentos, valores e
crenças, que o coachee possui no presente momento. Com a definição do foco é
possível traçar o plano de ação.
2. Ação: Na etapa da ação existe a trajetória de aprendizagem e do
desenvolvimento humano do coachee. São utilizadas ferramentas especificas
para aguçar a vontade de superar cada vez mais suas dificuldades.
3. Resultados: Com o decorrer das sessões os resultados são avaliados em relação
ao objetivo, foco e o plano de ações. Avalia-se também a aprendizagem, o
desenvolvimento humano do coachee, os benefícios do coaching e a
competência do coach.
4. Melhoria contínua: Com os resultados constantes existe a possibilidade de que
o coachee preserve à vontade por sua melhoria. Neste momento é esperado que o
papel do coach não seja mais necessário. Podemos considerar que o coachee
passa a aplicar o autocoaching. Este é caracterizado por três momentos: A
prontidão do coachee em tomara para si os três conceitos chave acima citados e
as quatro etapas metodológicas do processo de coaching e também pela
percepção do coachee com relação ao equilíbrio entre as escolhas feitas na
direção do objetivo principal desejado por ele.
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1.2 – Coaching X Mentoring
Como já explicado anteriormente neste trabalho, o coaching é um processo de
aceleração de resultados que consiste no desenvolvimento de competências e
habilidades para o alcance de resultados planejados, e para que estes sejam alcançados
com êxito necessitam de: empenho, foco e ações efetivas por parte do cliente.
Dentro do coaching, temos o responsável por controlar e aplicar os métodos
dentro do processo, o chamado coach, que em sua tradução literal é chamado de
“treinador”. Este profissional pode apoiar e auxiliar com perguntas e técnicas para que o
coachee (cliente) consiga o resultado esperado.
Diferente de um mentor um coach não precisa necessariamente ter experiência
na área de atuação de seu cliente e tão pouco aconselha ou dá as soluções para seus
problemas ou orientações de carreira. O pressuposto do processo de coaching é que o
cliente já possui as respostas e soluções para seus dilemas, e que o que ele necessita na
verdade é de um profissional capacitado, que o auxilie neste processo de
autoconhecimento fazendo os questionamentos certos, para que desta forma, o coachee
tenha maior consciência de suas capacidades, pontos de melhoria, de seus valores e de
sua missão de vida.
Com isso, a visão do método coaching é a princípio que o cliente possa se
sobressair de suas próprias respostas, e dessa forma agir e criar ações de forma
assertivas que possam validar e realizar seus resultados de forma efetiva e contínua. Um
coach tem o poder de ouvir na essência, ou seja, fazer uma conexão com seu coachee,
senti-lo e assim, fazer um leque de perguntas que apoiem o cliente a chegar às respostas
que ele busca, para que desta forma, o coachee direcione efetivamente suas ações e
alcance com sucesso os objetivos almejados, seja na carreira ou na vida pessoal.
O Mentoring
O mentoring é uma espécie de tutoria, onde um profissional mais velho e mais
experiente orienta e compartilha com profissionais mais jovens, que estão iniciando no
mercado de trabalho ou numa empresa, experiências e conhecimentos no sentido de darlhes orientações e conselhos para o desenvolvimento de suas carreiras. Estas orientações
vão desde o âmbito pessoal até o profissional.
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No Brasil, uma pesquisa recente apontou que apenas 10,9% das empresas
utilizam mentores e, esta tutoria pode ser dada tanto dentro da empresa, como num
ambiente externo.
Diferentemente de processos de Coaching, que estão em alta em todo país, e que
visam o alcance de objetivos específicos como, por exemplo, promoções, mudança de
emprego, melhoria na comunicação e nos relacionamentos interpessoais, num
determinado espaço de tempo, no mentoring não há um tempo definido para que o
processo seja finalizado, pois esta tutoria é dada de acordo com a evolução do tutorado
e, no coaching, o processo tem início, meio e fim, dentro de um prazo que varia de 3 a 6
meses.
No mentoring esse prazo pode ser estendido até que o cliente tenha os
conhecimentos e mais experiências necessárias para que esteja apto a tomar conta da
carreira de forma independente. O mentor de um jovem profissional não será
necessariamente seu chefe ou alguém dentro do seu contexto hierárquico, entretanto,
tanto o mentoring quanto o coaching relacionam-se principalmente com as realizações
no presente e no futuro, ou seja, a meta em comum é sair do estado atual para o estado
desejado.
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1.3 – Os Diferenciais do Coaching
É comum percebemos algumas confusões entre coaching e outros conceitos que
preveem melhorias na qualidade de vida das pessoas. A técnica pode ser confundida por
exemplo com a psicoterapia e as técnicas de autoajuda. Existem também os casos em
que pensamos no coaching como uma ferramenta para ser aplicada dentro do mercado
de trabalho, concluindo que os profissionais de coaching não são diferentes de
consultores ou mentores.
Para que os diferenciais do coaching sejam devidamente entendidos, o primeiro
passo é ter em mente que este processo possui um começo, meio e fim. O coach nunca
poderá entregar a seu cliente uma “receita para o sucesso”, mas sim fará com que ele
passe por um caminho com transformações, onde irá adquirir conhecimento e
ferramentas necessárias para o alcance de seus objetivos, sejam eles profissionais ou
pessoais.
O coaching tem como principal diferencial o número de ferramentas disponíveis
para uso do coach e para que este faça as melhores escolhas no momento de utiliza-las,
providenciando para seu cliente os resultados e melhorias esperadas por esse
procedimento.
Durante o processo de coaching e podendo ser citado aqui como diferenciais, o
profissional que opta pela utilização deste método
 Autoconhecimento
 Confiança
 Comprometimento
 Disciplina
 Foco
 Paciência
 Determinação
 Autocontrole
 Perseverança
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Após aplicados os corretos processos do método coaching, o profissional pode
alcançar resultados e aprimoramentos de seus conhecimentos pessoais como:
 Aumento de resultados
 Administração de tempo
 Administração do stress
 Maximização de talentos
 Melhor qualidade de vida
 Maior realização pessoais
Citando alguns destes benefícios, podemos perceber que o coaching é um método
diferenciado de construir uma visão de mundo e gestão, para que essa reformulação
possa ajudar não só o contratante de um serviço de coaching, mas também para todos os
envolvidos, sendo dentro de uma empresa ou na vida pessoal do indivíduo.
Mesmo podendo observar técnicas parecidas com os processos de coaching, é
importante sempre prestar atenção para que esse equívoco não ocorra, pois apesar de
parecidas, muitas vezes as técnicas possuem mais diferenças do que elementos
parecidos.
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1.4 – A importância do Coaching dentro da Empresa
No mercado atual, empresas buscam desenvolver junto com seus colaboradores
através de diversas maneiras para que possam agregar conhecimento, fazendo com que
apareçam formas de aperfeiçoamento dentro da área desejada. Pode ser verificada a
existência de algumas práticas que facilitam e que ao mesmo tempo possam ser
aplicadas em processos.
Sendo o coaching um conjunto de diversas técnicas e ferramentas focado no
conhecimento amplo da gestão e este pode ser conduzido por um profissional
especializado que identificará os vários pontos que poderão ser direcionados para um
melhor desempenho efetivo, através de sua análise sistemática dos possíveis problemas,
fornecendo ao gestor sugestões de melhoria para que o retorno seja eficaz e aprimore o
desempenho da empresa ou pessoa.
A utilização dessa pratica se caracteriza na interação voltada para a facilitação da
aprendizagem, ao desenvolvimento de habilidades e a disseminação de informações
para a formação do conhecimento, permitindo a otimização de resultados.
Por esta razão o curso de coaching tem sido bastante procurado por profissionais de
RH, estes que tem como escopo gerir pessoas, tarefa, essa, que não é nada fácil. Desta
forma, observando a importância desses profissionais e os desafios encontrados por
eles, os processos de coaching tornam-se eficazes na execução de suas tarefas. As
ferramentas, técnicas e metodologias que potencializam e auxiliam na assessoria dos
colaboradores e a percepção do comportamento de cada um é, apenas, o início do
trabalho de desenvolvimento humano de um coach. O papel do coach dentro da
organização caracteriza-se como a de um facilitador do aprendizado, aquele que
possibilitará o desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências e habilidades do
colaborador.
O Coaching ampara os líderes, criando a capacidade de análise e condução dos
processos da organização como também desenvolve suas habilidades para se relacionar
bem com seus subordinados de maneira a conquistar seu grupo de trabalho, apesar de
estar a trabalhar em constante pressão para atingimento de metas e objetivos da
organização. E é com essas habilidades em equilíbrio que a aplicabilidade das
ferramentas de coaching está cada vez mais requisitada no mercado, pois as empresas
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sabem que capacitar melhor seus profissionais trará uma maior visibilidade e retorno
financeiro.
Desta forma, podemos perceber que o papel dos líderes nas organizações tem
sofrido mudanças ao longo dos tempos, a fim de acompanhar os desafios do mundo
corporativo. Assim o líder coach tem ganhado cada vez mais espaço, pois ele apoia a
sua equipe, em busca do atingimento dos resultados propostos, através da sua
capacidade de questionar as crenças e padrões de comportamento individuais, de forma
a maximizar os recursos de cada um e desmistificar algumas crenças que possam
diminuir as resistências e aumentar a capacidade de produção do seu colaborador.
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Capítulo 2 – Tipos de Coaching
Como já dito anteriormente, a ferramenta de coaching é o resultado de uma
síntese de vários campos do conhecimento, como treinamento e aprendizado de adultos,
gestão de mudança, potencial humano, psicologia, teorias comportamentais,
pensamento sistêmico, neurociência, entre outros. Cada um destes campos possui
modelos teóricos e abordagens próprias de coaching, formando assim um rico painel de
possibilidades e formas de aplicá-lo.
Nesta parte do trabalho serão citadas e explicadas algumas vertentes do coaching
que podem ser utilizados para a melhoria de certos aspectos, sejam estes pessoais,
profissionais, sociais etc. dentro ou
fora de organizações.
Os tipos de coaching são
diversos, mas cabe ressaltar os tipos
mais

utilizados

empresarial,

no

são:

ambiente
ontológico,

integrado e executivo.
2.0 – Coaching Ontológico
Coaching ontológico pode ser
considerado a pratica profissional
que se derivou da Ontologia (“estudo
do ser”) e este pode ser considerado
a arte de acompanhar a outros em sua jornada de aprendizagem que busca o poder de
ação, efetividade e bem-estar através da ampliação de interpretações que o ser humano
tem dele mesmo, dos outros e do mundo, da maneira particular na qual habitamos o
mundo.
Esta vertente do coaching vem de algumas outras técnicas muito antigas, assim
como a técnica principal, e utiliza de ferramentas provenientes da arte de escutar, de
recordar e de outras como a filosofia da linguagem, a biologia do conhecimento e a
teoria de sistemas que são mais recentes. Além disso, convive com outras disciplinas
que estão nascendo simultaneamente, tais como a teoria da complexidade e a teoria do
caos, com seus distintos olhares sobre a inteligência emocional, corporal e espiritual.
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O coaching ontológico é fundado, entre algumas correntes filosóficas,
principalmente na ontologia da linguagem, que têm entre suas principais ideias
relacionadas a como nós, seres humanos, nos constituímos na linguagem e através dela.
Entendemos que nós, seres humanos, damos sentido ao mundo por meio da linguagem,
interpretamos a realidade e a nós mesmos, por meio da linguagem. Nossa história é um
relato, uma história, e como tal podemos reinterpretá-la.
A linguagem é ativa e generativa e através das conversações é possível criar
novas possibilidades da realidade que o observador está habituado a consultar. As
conversações participam na construção das nossas identidades, na formação dos nossos
relacionamentos pessoais, na criação de possibilidades e de futuros diferentes.
Autores afirmam que um dos desafios mais importantes dentro do coaching
ontológico é o de mudar o modo observador como dissolve seus os obstáculos,
encontrados na capacidade de desempenho de cada um.
Quando os resultados têm sua avaliação no campo do observador podemos
denomina-la aprendizagem de segunda ordem, ou seja, o observador foi capaz de
modificar algo em sua essência, pois aprendeu algo novo, foi capaz de enxergar uma
nova possibilidade e obteve uma nova distinção.
Um coach ontológico é um tipo particular de coach, capaz de observar como as
pessoas constroem interpretações a respeito de sua existência, as quais se refletem em
sua maneira de ser. Cada um de nós possui uma maneira de ser única, que nos influencia
em tudo o que vemos e ouvimos ao nosso redor. Vivemos num mundo de interpretações
-não de fatos- e nossa maneira de ser determina o quão exitoso seremos nos
relacionamos com os demais e conosco.
O coach é capaz de conscientizar o coachee e torna-lo “consciente” sobre suas
interpretações que compreendem sua realidade. Um coach ontológico também é capaz
de apoiar seus coachee no desenvolvimento de interpretações que lhe abram maiores
possibilidades de ação para lidar com questões relevantes (através de mudanças em sua
linguagem, suas experiências emocionais e como utilizam seu corpo) e de ajudá-las a
serem mais efetivas e a construírem uma vida com sentido, que lhes satisfaçam
plenamente.
O coach desta modalidade deve oferece interpretações que abram possibilidades,
desafia respeitosamente teus modelos mentais, teus julgamentos e crenças, suas
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observações, para construir novas interpretações, que permitam a descoberta de novas
ações e possibilidades e te acompanha no desenho de ações que te abram novas
possibilidades no mundo.
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2.1 – Coaching Integrado
Como certas habilidades podem ser aprendidas, a busca pela filosofia do
coaching nos últimos anos foi revigorada, com o objetivo de melhorar a produtividade
do profissional na empresa expandindo suas habilidades aos aspectos ligados a esse, sua
vida.
A evolução do processo de coaching chega hoje ao conceito de coaching
integrado, que apoia o cliente a desenvolver a capacidade de liderança, eficiência
emocional e resolução de conflitos que afetam a capacidade de atingir seu objetivo. O
termo “integrado” denomina-se pela junção dos modelos mais eficientes de
desenvolvimento humano com a criação de ações práticas e desafiadoras, onde o
indivíduo está preparado para combater os obstáculos com maior discernimento
emocional e mental.
O coaching integrado testa as capacidades complementares dos clientes para que
quando for necessário exigir um pouco mais, o profissional esteja preparado a trabalhar
em sua totalidade suas competências. O objetivo é expandir a personalidade profissional
do cliente para que possa obter um “leque de opções” de comportamentos para cada
situação e que fuja daquela antiga declaração, “isso não é meu serviço” ou “eu só sei
fazer dessa forma”.
Como um dos maiores obstáculos de carreira dos executivos são fatores ligados
as relações interpessoais e não ao quesito competência técnica, o profissional que se
abrir a entender a capacidade humana de se relacionar terá sucesso. As pessoas que não
estiverem preparadas em quebrar este paradigma ficarão fardadas em fugir das relações
e permanecer sozinhas. Enquanto aquelas que se envolverem com o novo momento de
mudanças interiores e relacionais, será capaz de liderar, motivar, lidar com o stress e
com a qualidade de vida.
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2.2 – Coaching Pessoal
O coaching pessoal, que também pode ser referido como coaching de vida é uma
modalidade do coaching que utiliza uma técnica de desenvolvimento humano, que tem
como objetivo alcançar a transformação pessoal do indivíduo.
Das várias vertentes de coaching existentes, o coaching pessoal tenta apoiar as
pessoas, para que estas possam sentir-se mais realizadas e tenham equilíbrio no decorrer
de suas vidas alcançando suas metas. É por isso muito importante que a pessoa
estabeleça as metas que pretende atingir. O coach, nesta vertente do coaching ajuda o
coachee, não só a definir suas principais metas, mas também a alcançá-las ao longo do
tempo. Existem vários ramos do coaching pessoal, alguns deles são: coaching de
relacionamento, coaching financeiro, coaching esportivo, etc.
A

técnica

de coaching pessoal

trabalha

os

padrões

emocionais

e

comportamentais que impossibilitam o cliente de alcançar os seus objetivos. O coach é
treinado para saber fazer as perguntas corretas, e assim saber identificar os problemas, e
ajudar a pessoa a reconhecer e melhorar os seus pontos fracos. Para que isso aconteça,
o coach deve estabelecer uma ligação de confiança com o cliente.
Através do coaching pessoal, um indivíduo pode alterar comportamentos e ações
indesejadas, abordar e resolver problemas emocionais, financeiros e de relacionamento.
O coaching pessoal pode também iniciar crescimento intelectual, despertar talentos e
habilidades, podendo também ajudar a superar traumas, ansiedade, pânico, fobias e
depressão. Muitas pessoas também recorrem a esta técnica como forma de lidar com
seus vícios e aumentar autoestima e confiança.
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2.3 – Coaching Executivo
O termo coaching é um dos mais discutidos atualmente nas grandes empresas e
tem representado muito mais do que um simples modismo. Os antigos modelos de
liderança e gestão não atendem mais as necessidades das organizações.
O coaching executivo pode ser considerado um método de intervenção
extremamente

eficiente,

podendo

ser

considerado

um

dos

melhores

para

desenvolvimento de executivos de alta performance que exercem cargos de decisão e
liderança. Esse método vem sendo aplicado em alta escala para ajustar competências
pessoais de executivos que tem
suas

necessidades

competências

e

exigidas

diariamente dentro da empresa,
em seus cargos ou em outros
departamentos. É usualmente
contratado por organizações
que

desejam

resultados

alavancar

desenvolvendo

a

liderança e retendo talentos
estratégicos.
Um dos objetivos do
coaching executivo é habilitar
o

profissional

a

produzir

resultados ainda melhores no
contexto

profissional, desenvolvendo

competências em técnicas de gestão

e

competências emocionais, provocando mudanças de alto impacto positivo em seu
comportamento de forma rápida e objetiva.
Além disso, o coaching executivo é também uma ferramenta poderosa para
alinhar a missão pessoal do profissional à missão da empresa, possibilitando assim o
bem-estar individual e coletivo.
A grande vantagem do coaching executivo é provocar mudanças para que os
executivos exerçam o máximo de seu potencial e, ao final do processo, temos não só um
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líder em alta performance como o desenvolvimento de toda a equipe diretamente ligada
a ele.
Entre outras vantagens uma recente pesquisa de uma universidade, realizada
com executivos que passaram pelo processo de coaching, aponta que 100% deles
aperfeiçoaram a capacidade de ouvir, 80% melhoraram a flexibilidade, 80% aprenderam
a aceitar melhor as mudanças e 70% evoluíram a capacidade de se relacionarem.
A revista Fortune publicou uma pesquisa sobre coaching realizada com 100
grandes companhias. Os respondentes eram executivos que participaram de um
programa de Coaching para melhorias e crescimento. A pesquisa mostrou um alto grau
de retorno sobre o investimento (ROI). Executivos que passaram pelo processo de
Coaching classificaram o retorno em 6 vezes o valor do investimento.
Um estudo publicado no Public Personnel Management Journal concluiu que, os
executivos que participaram de um treinamento gerencial aumentaram em 22,4% sua
produtividade. E aqueles que tiveram coaching, após esse mesmo treinamento,
aumentaram sua produtividade em 88%.
O coaching executivo é uma metodologia moderna, indicada às empresas que
querem proporcionar aos seus profissionais um programa comprovadamente eficaz de
desenvolvimento de competências e estratégias emocionais e comportamentais.
Além disso, o coaching executivo pode proporcionar vários outros benefícios para
empresas e seus colaboradores, dependendo da necessidade especifica dos indivíduos
que necessitam da utilização deste método dentro de suas organizações.
 Desenvolvimento do potencial individual de cada executivo;
 Clareza nos objetivos e ações;
 Melhoria nos relacionamentos interpessoais e facilidade para o trabalho em

equipe;
 Melhora na comunicação e em seu poder de influência;
 Desenvolvimento das principais capacidades para liderar com eficiência;
 Desenvolvimento eficiente da equipe;
 Melhora na capacidade de tomada de decisão;
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 Melhor administração e otimização do tempo e melhora significativa da

produtividade;
 Maior uso da criatividade
 Aumento da autoestima e autoconfiança;
 Gerenciamento competente de suas emoções;
 Diminuição dos níveis de estresse;
 Habilidades em gerenciar conflitos;
 Mais equilíbrio e realização pessoal;
 Aumento da qualidade de vida, mais disposição, vitalidade e bem-estar;
 Aumento no nível de motivação e comprometimento;
 Senso de responsabilidade e melhor visão de futuro;

O coaching executivo pode ser iniciado através de uma reunião de sintonia com os
contratantes do procedimento, podendo ser um representante do RH ou o líder direto do
executivo que vai passar pelo processo. Nesta fase inicial é realizada também uma
reunião com o executivo que passará pelo processo para levantar a estrutura atual,
expectativas de desenvolvimento e definição de metas.

22

Capítulo 3 – Coaching na Gestão
3.1 – Treinamento e Motivação
TREINAMENTO
Treinamento e desenvolvimento são novas metodologias bastante atuais que são
utilizadas na maioria das organizações na atualmente. E a justificativa para tal manobra
de aplicação é simples, é preciso investir no desenvolvimento dos profissionais para
alcançar diferenciais competitivos e manter-se vivo no mercado.
Treinamento se refere a aquisição de conhecimento, habilidade e competências
como resultado de uma formação profissional ou do ensino de habilidades praticas que
podem estar relacionadas a competências mais especificas, formando um núcleo de
aprendizagem e fornecendo conhecimentos mais completos para o indivíduo.
Comércio, indústria e serviços são setores da economia responsáveis pela
criação de empregos, e em dezenas de segmentos, empresas estão qualificando seus
colaboradores para que estes desempenhem efetivamente seu trabalho e maximizem os
resultados.
No Brasil, embora a oferta de mão-de-obra seja alta, em muitas áreas há um
déficit alto com relação a procura por profissionais qualificados. E se a qualificação não
atende todas às necessidades das empresas, é hora de treinar e formar internamente os
talentos e lideranças. Muitas empresas preferem continuar a caça no mercado, outras
preferem não “perder” mais esse tempo, e oferecem como benefício, seus próprios
treinamentos de desenvolvimento, para direcionar a qualificação dos colaboradores para
os objetivos que deseja atingir.
Pesquisas apontam que 99% dos executivos brasileiros acreditam que já existe
um blackout com relação a talentos que possam ser encontrados dentro do país e isso
exige uma atenção ainda maior por parte das empresas no investimento em treinamento
e desenvolvimento, revelam também que um dos elementos mais eficazes para esse tipo
de treinamento é o coaching.
O treinamento empresarial com coaching, feito com equipes e lideranças,
colabora no aprimoramento de competências de gestão de pessoas, no desenvolvimento
de novas habilidades de liderança, para a melhoria de desempenho e nas relações
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interpessoais, como também no alinhamento da cultura organizacional e potencialização
de resultados.
Desenvolvimentos realizados com treinadores especializados e colaboradores
têm surtem melhores resultados, se realizados de forma presencial, pois além da
completa adesão, existe maior interação, receptividade, comprometimento dos
participantes, e os processos de desenvolvimento podem ser acompanhados e
mensurados efetivamente pelos superiores.
É estimado que 70% dos resultados dos negócios são influenciados por uma boa
gestão do clima organizacional e o coaching é uma ferramenta eficaz em treinamentos
empresariais, pois estimula que os colaboradores aprimorem suas competências,
desenvolvam novas habilidades, estabeleçam relações interpessoais harmônicas e
alcancem uma visão sistêmica da empresa, ou seja, que não se reduza apenas ao seu
campo de atuação.
Se bem empregada a implantação de treinamentos de desenvolvimento impacta
no aumento em cinco pontos nas atitudes dos empregados, o que reflete num aumento
na receita das empresas.

MOTIVAÇÃO
Existem habilidades que sempre são exigidas por qualquer empresa, e uma
dessas habilidades é a facilidade de trabalhar em equipe. Para alguns, o trabalho em
equipe chega a dar arrepios e outros encaram apenas como filosofia de psicólogo na
hora de fazer entrevista de emprego.
A capacidade para trabalhar em equipe está cada vez mais sendo valorizada e
quem não se adaptar a essa nova tendência corre o risco de ficar excluído do mercado de
trabalho. Porém encontrar profissionais com estas facilidades não é o bastante, pois é
preciso que toda equipe esteja motivada.
É preciso entender que uma equipe deve trabalhar em conjunto e de forma
harmônica, se algum membro não estiver na mesma sintonia, todos correm o risco de se
prejudicar e pôr os projetos a perder.
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Cada pessoa funciona como uma célula dentro de um sistema e tem uma função
importante. Por isso é preciso estimular constantemente o envolvimento de todos no
progresso e desenvolvimento dos trabalhos.

O COACHING NO TRINAMENTO E NA MOTIVAÇÃO
O maior trunfo do coaching em relação a outros conceitos é que ele visa sempre
o alcance de metas futuras, com resultados que podem ser mensurados de forma
concreta e tangível. O processo, quando aplicado para o treinamento motivacional de
uma equipe, traz excelentes resultados também por proporcionar aos colaboradores a
oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento, permitindo uma melhor
compreensão de si mesmos e de seus papéis dentro da equipe.
Um coach que trabalha no treinamento motivacional dentro de uma equipe tem
uma visão abrangente o suficiente para saber que sua atuação não pode se limitar a um
determinado setor de uma companhia é essencial. Desta forma, este profissional lidará
com líderes e colaboradores, propondo maneiras de beneficiar o relacionamento entre
eles, de forma que os treinamentos motivacionais possam melhorar todo o ambiente
organizacional.
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3.2 – Desempenho
A conquista de profissionais engajados e comprometidos com grandes resultados
dentro da empresa é uma busca constante de muitos líderes e organizações. Por este
motivo é considerado fundamental que os gestores façam, regularmente, uma avaliação
de desempenho regularmente para avaliar se os comportamentos, atividades e resultados
estão de acordo com as expectativas da organização.
Com as inúmeras atividades a cumprir e metas a bater, é normal que o
desempenho dos funcionários possa ocasionalmente apresentar quedas. Por este motivo,
é fundamental a utilização de uma avaliação de desempenho de funcionários
periodicamente, além de investir em ferramentas que podem maximizar performances e
acelerar resultados como treinamento, aperfeiçoamento de técnicas e dinâmicas de
motivação.
As avaliações de desempenho são importantes porque fazem uma análise
panorâmica e profunda sobre a equipe e cada colaborador. A partir delas, é possível
identificar pontos positivos dos grupos envolvidos dentro da empresa, bem como
aqueles que precisam ser melhorados na equipe como um todo ou individualmente.
Existem diversas ferramentas que servem de apoio dentro do processo de
avaliação de desempenho de alta gerencia ou os que são considerados como níveis mais
baixos. Aqui serão citadas algumas técnicas para avaliação de performance de um
funcionário, no mercado existem diversas delas, porem aqui serão citadas apenas
algumas:
•

Coaching Assesment: O Coaching Assessment é uma poderosa ferramenta
de avaliação comportamental fundamentada pelo teste psicológico DISC. Essa
ferramenta pode ser aplicada digital ou manualmente, e fornece um relatório
detalhado e preciso de cada colaborador e equipe. Por meio deste método, é
possível obter informações preciosas sobre o perfil comportamental de cada
colaborador, pontos fortes e características a serem melhoradas, além da
identificação do estilo de liderança e comportamentos em momentos de desafio
ou pressão.
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• Avaliação 360º: É eficiente ferramenta de feedback, onde o profissional é
avaliado por si mesmo, seus superiores e outros colaboradores.
Este tipo de avaliação é fundamental a qualquer profissional, pois propicia uma
profunda reflexão sobre si, seus comportamentos, objetivos, além de trazer
críticas construtivas de outras pessoas que podem auxiliar no desenvolvimento e
aprimoramento profissional.
• Auto feedback: Capaz de fornecer uma análise estratégica de cada colaborador,
esse método consiste em um questionário em que o próprio profissional
responde a respeito de si mesmo. Itens como uma frase, um livro e um filme que
identifica o indivíduo, o que as pessoas pensam a respeito de você quando te
veem pela primeira vez, pontos fortes, de melhoria, oportunidades, limitadores,
entre outros são fundamentais para que o próprio colaborador possa fazer uma
avaliação de si mesmo e de seu desempenho enquanto profissional.
• Teste de Sistemas Representacionais: Questionário de cinco perguntas que
fornece análise precisa sobre o sistema representacional de cada colaborador.
Segundo a Programação Neolinguística – PNL, existem quatro tipos de sistemas
representacionais: digital, sinestésico, auditivo e visual. Destes, cada indivíduo
tem um predominante. A partir deste teste, é possível conhecer o tipo de
comportamento, pontos fortes, estilo de aprendizagem e processamento de
informações, maneira de interação com o ambiente de trabalho, modo de
organização, entre outras coisas.
• Avaliação de Perfil Comportamental: É um teste com perguntas que fornece
uma poderosa e profunda análise do perfil comportamental de cada profissional.
O resultado, detalhado e preciso, compara quatro tipos de perfis a diferentes
animais: gato, águia, tubarão ou lobo.
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3.3 – Coaching Influenciando No Desenvolvimento e No Crescimento
O coaching tem um papel significativo em processos que envolvem o ambiente e
o relacionamento profissional destinado ao desenvolvimento e melhorias de habilidades
e desempenho. A identificação de atividades presentes no método prepara o profissional
para ações futuras e presentes e permite a ele e a seu funcionário um maior alcance mais
profundos perante suas realizações. Quando o processo de desenvolvimento é eficaz,
este proporciona um maior crescimento pessoal e consequentemente maior satisfação
dos funcionários, ou seja, tem uma relação direta com os níveis de alta produtividade e
desempenho.
Os benefícios para a empresa podem ser facilmente percebidos. A taxa de
retenção de funcionários pode ser aumentada, garantindo que os funcionários exerçam
suas atividades de forma mais segura devido ao melhor relacionamento ser feito em um
ambiente de confiança e compromisso, aumentando sua motivação e confirmando a
visão dos objetivos corporativos, além de permitir que os funcionários tenham reações
mais significativas em relações as mudanças.
Para os funcionários o coaching tem papel fundamental perante o crescimento,
atualizando e mantendo suas habilidades em processo de desenvolvimento, aumenta o
interesse em participar em processos decisórios e de gestão, proporciona maior contato
dos funcionários com as informações e visibilidade do que cada um faz parte.
Os líderes de equipe também são beneficiados com o processo de coaching no
desenvolvimento do desempenho. Através de a liderança respaldar responsabilidade
compartilhada, ao ver os profissionais crescendo proporciona satisfação nos líderes, a
área de atuação sofre o impacto do desenvolvimento das pessoas, a delegação de tarefas
gera novas oportunidades relacionais, uma vez que há tempo para se dedicar ao
crescimento da equipe e principalmente ao reconhecimento de cada um dos
funcionários.
Segundo alguns autores o coaching vai foca em três níveis de desempenho. O
que melhora o desempenho padrão, o que vai manter o desempenho padrão e o que
supera o desempenho padrão e desenvolve novos conjuntos de habilidades.
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No nível um, o líder deve usar um procedimento direto para estabelecer meios e
modos quando o funcionário não souber ou estiver em dúvida em como desempenhar
uma tarefa, para melhorar o desempenho padrão.
No nível dois, para manter o desempenho padrão, é necessário que o líder faça
uso de estratégias de reforço e recompensa para que o funcionário se sinta 29 satisfeito a
permanecer no mesmo emprego e que atenda a uma nova demanda de exigências e
normas caso seja preciso.
O nível três caracteriza-se por ter uma preocupação maior com o
desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo. O líder deve avaliar as suas reais
necessidades de desenvolvimento do funcionário e a partir dessas informações oferece
oportunidades de acordo com o perfil de cada indivíduo, porem somente aqueles que já
estejam atendendo as expectativas funcionais. Este ato garante um maior
comprometimento dos funcionários com suas equipes ao assumir novas tarefas e
responsabilidades. Neste nível o coaching poderá proporcionar não necessariamente
uma promoção, o que se torna mais escasso nas organizações modernas, mas também
uma nova forma de contribuir para que o desempenho dos funcionários de sua equipe
seja sempre crescente. Essas ações garantem um relacionamento de parceria entre as
necessidades e expectativas profissionais dos funcionários como também uma grande
expectativa de crescimento dentro da organização por conta do potencial em
desenvolvimento dentro do quadro de funcionários.
CRESCIMENTO
Em uma pesquisa realizada por uma famosa revista, foram extraídas informações
a partir de 100 executivos na faixa etária de 40 a 49 anos, os índices mostraram que
após um programa de coaching na empresa, obtiveram-se resultados extremamente
positivos. O nível de produtividade obteve um aumento em 53%, a força organizacional
em 48%, os lucros financeiros tão desejados pelos donos das corporações podem
alcançar 22%, a queda nos gastos empresarias em 23% e a retenção dos potenciais
humanos aumentou em 32%.
Ainda segundo a pesquisa é demonstrado que 77% dos executivos perceberam
uma melhora no relacionamento com seus parceiros, 61% confirmaram um aumento de
satisfação com o trabalho realizado, em 52% os conflitos e inquietações internas foram
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amenizadas e por volta de 44% avaliam ter aumentado o comprometimento com as
causas organizacionais.
A falha de comunicação em algumas organizações cria uma espécie de
fantasmas no relacionamento profissional, muitas são as formas onde se encontra esse
problema. Frases mal interpretadas, e-mails com duplo sentido, reuniões a portas
fechadas. Tudo isso colabora para trazer mais insegurança ao ambiente de trabalho.
O talento e o potencial pessoal que um indivíduo influencia diretamente no
desempenho profissional. Mesmo aquelas pessoas mais caladas, podem transmitir suas
habilidades e competências através do seu olhar, gestos e palavras não ditas. Cada um se
expressa de uma maneira e a grande sacada é colocar as diferenças como oportunidades
e possibilidades de crescimento.
Por fim o coaching é um método que tem o poder de aliar crescimento e
desenvolvimento de performances ás características mais profundas de um profissional,
com o objetivo de explorar todo o seu potencial e gerando os resultados que coach e
coachee buscam. O desempenho dos indivíduos ou de equipes tem seu processo mais
trabalhado e desenvolvido ao associar a ele um processo tão envolvente como o
coaching.
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Considerações Finais
Ao final desta pesquisa foi possível concluir que o coaching pode ser aplicado
em diferentes áreas e que a implantação de seus conceitos em âmbito gerencial nas
organizações é de extrema importância, uma vez que forma pessoas e profissionais e
lideres melhores no decorrer das etapas do processo.
O coach dentro deste processo tem um papel de extrema importância, é como
um engenheiro, no momento em que desejamos construir uma casa, juntamos nossos
ideais e ideias através de recortes de revistas, lembranças, fotos e desejos guardados na
memória. Mas precisamos de um profissional competente para nos guiar na execução do
projeto, na transformação do sonho em realidade, nas adequações para que a construção
se materialize como imaginamos.
Um bom coach deve saber como pontuar e ponderar a necessidade de melhora
de seus clientes, saber entender seus problemas e fazê-los enxergar uma saída,
encontrando um meio de melhorar seus processos, tomadas de decisões importantes ou
comportamentos do dia a dia como indivíduo perante a sociedade.
O coaching tem o poder de fazer com que o profissional pense mais a fundo
sobre seus propósitos não só profissionais, mas também como pessoa, faz com que o
indivíduo possa resolver seus problemas da melhor forma para ele e não apenas por
conselhos ou se apoiando em casos que aconteceram com outras pessoas.
O trabalho apresentou o resultado esperado, alcançando seus objetivos principais
de mostrar que o coaching é um método importantes na atualidade e que pode inferir em
diversas áreas trazendo resultados extremamente positivos para pessoas e empresas.
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INTRODUÇÃO
Esse trabalho irá tratar das praticas de gestão do parque de diversões mais
famoso do mundo, a Disney World, que conquista e encanta milhões de pessoas todos
os lugares do mundo todos os dias. O do parque de diversões é onde melhor transmite
os valores da empresa Disney, que é um exemplo de gestão para diversas organizações.
A breve história de vida de Walt Disney e seu legado serão retratados também,
assim em cronologia como surgiram os parques da Disney na California, Orlando, Paris,
Tokyo e Hong Kong e também a The Walt Disney Company, que cuida dos diversos
outros ramos que a empresa Disney possui. São empresas que transformaram e inspiram
o mundo no quesito de inovação, ideias e encantamento.
Walt, uma pessoa visionária e cheia de sonhos, sempre em busca de realiza-los
criou um universo de magia, onde seu principal objetivo era fazer as pessoas felizes, no
caso, seus clientes, pois trazendo tal magia criaria fidelidade por parte deles.
Como o marketing de relacionamento ajuda e faz parte do dia-a-dia da Disney
será citado também, mostrando a sua contribuição para tal sucesso e que qualquer outra
empresa poderá tirar de exemplo a ideia que esse conceito tem tanto para a Disney,
quanto para outras organizações que a utilizam.
Será mostrado também, como os princípios de Disney poderá ajudar uma
organização a também ter uma administração de excelência, inovação e foco no cliente,
ou seja, o que os aprendizados tirados especificamente dos segredos do Magic
Kingdom, um dos parques da Disney em Orlando poderá contribuir para a melhoria e
excelência de qualquer tipo de empresa.
Dessa maneira, ensinamentos sobre tudo isso, será interessante para poder
concluir como ajudar qualquer tipo de organização a ter padrões Disney de excelência,
trazendo mais encanto para todos que necessitam de serviços de diversos ramos e que
não tem os tipos de preocupação que a Disney tem com o cliente e que deveriam todos
ter.
CAPÍTULO I: COMO TUDO COMEÇOU
1.0- Walt Disney: sua vida e seu legado
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Walter Elias Disney nasceu em Chicago - Illinois, no dia 05 de dezembro de
1901, filho de Elias Disney, um empreiteiro de origem irlandês-canadense e Flora Call
Disney, de descendência germano-americana, era professora primária. Os pais de Walt
tiveram cinco filhos, quatro meninos e uma menina. Elias e sua família vivia mudando
de estado, perseguindo novas ideais que ele acreditava que o tornariam rico, nunca
sendo bem sucedido. Ele foi um pai agressivo e batia em seus cinco filhos, por isso
Walt e os irmãos saíram de casa assim que tiveram a oportunidade. A história de Walt
Disney mistura-se com o desenvolvimento da indústria de entretenimento americana.
Seus valores pessoais, tais como o individualismo e a importância da família,
revelaram-se ingredientes fundamentais para o sucesso da nação mais rica do planeta.
Com apenas 05 anos de idade, Walt foi morar com a família em uma fazenda
situada em Marceline, Missouri, época em que Walt começou a esboçar os seus
primeiros desenhos, estes que eram sempre de animais devido a sua vida na fazenda, e
posteriormente teve influência, assim que vendia aos seus vizinhos já quando tinha
apenas 07 anos de idade. No colégio McKinley em Chicago, Walt dividiu a sua atenção
entre o desenho e a fotografia, contribuindo com ambos para o jornal da escola.
Walt jamais teve qualquer apoio dos pais com relação ao desenvolvimento do
seu talento na arte de desenhar. Contudo, mesmo assim teve permissão aos 14
(quatorze) anos de idade para ter aulas no Kansas City Art Institute, ele cursou arte por
correspondência e aos sábados ia ao museu.
Em 1918, Walt tentou se alistar no serviço militar, mas acabou sendo rejeitado
por ter apenas 16 anos, razão pela qual ingressou na Cruz Vermelha sendo enviado para
outros países, sendo que passou um ano dirigindo uma ambulância e conduzindo
oficiais da Cruz Vermelha.
Já com 18 (dezoito) anos de idade Walt retornou a Kansas City, onde iniciou sua
carreira como cartunista de propaganda, trabalhando em um estúdio pequeno
denominado Gray

Advertising

Company,

onde

conheceu

Ubbe

Iwerks

que

posteriormente tornou-se o seu mais importante associado no início da sua carreira,
posto que posteriormente passaram a produzir os seus próprios filmes denominados
de Newman Laugh-o-Grams. Walt - no início da sua carreira - também produziu filmes
publicitários de animação para a empresa Kansas City Film.
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Em 1920, Disney criou e comercializou os seus primeiros desenhos animados e,
mais tarde, aperfeiçoou um novo método para combinar animação com atores reais. Por
volta de 1922, abriu, junto com um sócio, seu próprio escritório. Disney estava decidido
a explorar a área da animação.
Já em agosto de 1923, deixou Kansas City e seguiu para Hollywood, levando
apenas material de desenho, 40 dólares no bolso e um filme de desenho animado e
atores reais, já terminados. Seu irmão, já estava na Califórnia, com imensa dose de
simpatia e encorajamento, e 250 dólares. Reunindo suas economias, eles emprestaram
mais 500 dólares e construíram uma câmara na garagem do tio. Disney era responsável
pela criação, enquanto Roy cuidava das finanças. Logo receberam um pedido de Nova
York para o primeiro curta-metragem, "Alice Comedy", e a dupla começou sua
produção nos fundos de uma imobiliária de Hollywood, a dois quarteirões.
Em 13 de julho de 1925, Walter Elias Disney casou-se com Lillian Bounds uma de suas primeiras funcionárias - em Lewiston, Idaho. Eles tiveram duas filhas
Diane, casada com Ron Miller, ex-presidente e executivo-chefe da Walt Disney
Productions; e Sharon Disney Lund.
Walt Disney tinha um grande interesse no transporte, particularmente em trens e
essa paixão, levou-o a construir uma réplica de ferrovia de quintal a vapor, o
"Carolwood Pacific Railroad” nos terrenos de sua propriedade em Holmby Hills, Los
Angeles, Califórnia.
Em 1928, Disney nasceu a maior criação de Walt Disney foi Mickey Mouse,
personagem inventado por ele durante uma viagem de trem de Nova Iorque à Califórnia
(originalmente, Mickey se chamava Mortimer Mouse. Foi a esposa de Disney, Lillian,
que sugeriu o nome de Mickey para o ratinho). Mickey teve a sua estréia com o desenho
sonoro "Steamboat Willie", que foi o primeiro desenho animado sonoro totalmente
sincronizado, apresentado no Colony Theatre em Manhattan, Nova Iorque, em 18 de
novembro de 1928, para uma enorme plateia e o desenho intitulado "Plane Crazy" com
voz de Mickey gravada pelo seu próprio criador, Walt Disney.
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Disney reinvestiu seus lucros para fazer desenhos melhores, e sua firma
começou a crescer. Ele era um editor extremamente talentoso e insistia na perfeição
técnica de suas animações, inovando nos efeitos sonoros. Disney criou e introduziu
outros personagens tais como o Pato Donald, Minnie e Pateta, e lançou desenhos como
"Os Três Porquinhos". Na década de 1930, seus trabalhos haviam alcançado sucesso
mundial e foram os seus melhores anos para Disney em termos artísticos.
Disney abriu uma escola de treinamento para criar uma nova geração de
animadores e apostou alto e investiu muito na produção de seu primeiro filme de
animação e em 21 de dezembro de 1937, estreou o desenho animado "Branca de Neve e
os Sete Anões", o primeiro desenho animado musical de longa-metragem e foi exibido
pela primeira vez no Carthay Circle Theatre, em Los Angeles, tendo sido produzido
com a gigantesca soma de US$1.499.000,00 durante a maré baixa da Depressão, sendo
este filme considerado até hoje como um dos seus grandes feitos e um dos monumentos
imperecíveis da indústria do cinema. Graças a essa criação, sucesso de bilheteria em
todo o mundo, Walt Disney ganhou um novo Oscar, que na realidade foi representado
por sete estatuetas em uma homenagem da Academia aos anões do filme. . Em seguida
vieram "Pinóquio" (1940), "Fantasia" (1941) e "Bambi" (1942). Seu estúdio também
produziu "A Ilha do Tesouro" e "Mary Poppins", que foi um de seus maiores sucessos.
Nas décadas de 1950 e 1960, a Walt Disney Produções, Ltd. era uma das
maiores indústrias de filmes para cinema e televisão. Além disso, os negócios de Disney
se expandiram em áreas como livros infantis e gibis.
Disney resolveu desenvolver a Disneyland e para tanto criou em 1952 uma
organização denominada WED. Walt partiu para a busca de um enorme terreno na área
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de Los Angeles, Califórnia, para que pudesse levar a efeito a construção do seu parque.
Foi assim que Walt adquiriu um grande pedaço de terra em Anaheim, Los Angeles.
Em 1954, Disney entrou para a televisão, sendo apresentador de um programa
por quase uma década. O programa foi um sucesso e serviu para promover os produtos
Disney.
Graças ao empenho e a criativa de Walt, em 17 de julho de 1955, a Disneyland
abriu as suas portas para o público - ao custo de 17 milhões de dólares, cujo
investimento rapidamente decuplicou - o parque contou com mais de 30.000 (trezentos
mil) convidados na data da sua inauguração. . A Disneylândia representava a
modernidade de planejamentos urbanos e também um lugar onde fantasias eram
produzidas, proporcionando experiências emocionantes.

O belíssimo filme de Disney A Bela Adormecida levou 06 anos para ser
produzido sendo lançado em 1959, representando um grande avanço tecnológico com a
utilização da denominada câmera multiplano concebida por Disney.
Walt interessou-se profundamente pela fundação do Instituto de Artes da
Califórnia, uma escola profissionalizante de nível universitário, de todas as artes cênicas
e criativas. O Instituto de Artes da Califórnia foi fundado em 1961 com a união de duas
escolas, o Conservatório de Música de Los Angeles e o Instituto de Arte Culinária. O
campus está localizado na cidade de Valencia, a 51,5 km a noroeste do centro da cidade
de Los Angeles. Walt Disney concebeu sua nova escola como um local onde todas as
artes cênicas e criativas poderiam ser ensinadas sob o mesmo teto de uma "comunidade
de artes", constituindo uma nova abordagem ao treinamento nas artes profissionais.
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Walt Disney teve câncer aos 65 anos, e morreu com problemas de circulação em
15 de dezembro de 1966 no Hospital St. Joseph, em Los Angeles. Naquela época, os
estúdios Disney já contavam com 21 longas-metragens de animação, 493 curtas, 47
filmes, sete episódios de "A Vida Como Ela É", 330 horas do Mickey Mouse Club e
360 outros programas de televisão. Durante seus anos de vida, Walt recebeu cerca de
mil homenagens e prêmios. A lista conta com 48 estatuetas do Oscar.
Em 1971 foi inaugurado outro parque temático de Walt Disney, a DisneyWorld
em Orlando, na Flórida. Desde então, Tóquio e Paris também ganharam parques
temáticos Disney. Infelizmente Walt não conseguiu ver Disneyworld completada. No
entanto, o seu irmão, Roy Disney, concretizou o projeto de Walt e inaugurou em 01 de
outubro de 1971, o tão sonhado parque Walt Disney World, um tributo à filosofia e vida
de Walter Elias Disney. Seu legado foi deixado nas mãos de pessoas que o
acompanharam durante a vida inteira.
Walter Elias Disney é uma lenda, um herói, sendo que sua fama se deve a idéias
que propagou em vida: a sua imaginação, o seu otimismo e o sucesso alcançado pelos
próprios méritos.
Ele sempre se preocupou em melhorar e cuidar da qualidade de vida de pessoas
do mundo todo, começando pela proteção do meio ambiente, como ele demonstrou nos
seus documentários sobre a vida selvagem. É por isso que ele imaginou como seria uma
comunidade do futuro, e como se fosse uma previsão de como ela seria, ele criou o seu
modelo dentro do Walt Disney World. Walt deixou um mundo para nós.
Quarenta e sete anos se passaram desde a morte de Walt Disney e, sem dúvida,
seu espírito e alegria permanecem entre nós. Certa vez, Walt disse: “Quando você
acredita em alguma coisa, acredite de verdade, de forma incondicional e
inquestionável”, e depois afirmou que “A melhor forma de começar algo é deixar de
falar e começar a fazer”. Acreditar e fazer são as duas bases do pensamento que
acompanhou Walt por toda a sua vida, fazendo com que ele se tornasse o maior
exemplo daquilo que acreditava. Ele deixou um legado imenso e os dias que ele passou
no estúdio improvisado em uma garagem ficaram para trás, mas a “família Disney”
continua crescendo toda vez que as crianças (ou adultos) de todo o mundo se
emocionam com os seus filmes.
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Ele viveu para realizar os seus sonhos e deixou um enorme legado.

1.1-

The Walt Disney Company
The Walt Disney Company é uma empresa multinacional americana de mídia

sediada no Walt Disney Studios, em Burbank, Califórnia, fundada em 16 de outubro de
1923, por Walt Disney e Roy Oliver Disney com o nome de Disney Brothers Cartoon
Studios e estabeleceu-se na indústria de animação, até ir para filmes em live-action,
redes de televisão e parques temáticos. A companhia também operou sob o nome Walt
Disney Studio e Walt Disney Productions. A empresa leva seu nome atual desde 1986,
época em que expandiu suas produções para o teatro, rádio, música, publicidade e mídia
online. A Disney também criou novas divisões corporativas com o objetivo de
comercializar conteúdo para adultos, como a Touchstone Pictures, visto que sua marca
principal, Disney, está associada a aspectos familiares e infantis.
A empresa é mais conhecida pelos seus estúdios de cinema, o Walt Disney
Studios, que é hoje um dos maiores e mais conhecidos estúdios de Hollywood. A
Disney também tem a propriedade e opera a rede de televisão ABC; redes de televisão
por assinatura, como Disney Channel, ESPN, A+E Networks e ABC Family; divisões
de publicidade, de merchandising e de teatro; A companhia possui e licencia 14 parques
temáticos ao redor do mundo, além de uma divisão musical de sucesso.
Ela é dividida por: Walt Disney Parks and Resorts: que opera parques comuns e
temáticos, complexos de hotéis, cruzeiros e oferecem viagens nos Estados Unidos e ao
redor do mundo. É a maior empresa de parques do planeta. Os parques da Walt Disney
são construídos pela equipe criativa da Walt Disney Imagineering. Outros produtos da
Walt Disney Parks and Resorts, incluem o Disney Vacation Club, que oferece hotéis da
linha Disney fora dos resorts, como o Aulani, a Disney Resort & Spa, localizado
no Havaí. A Disney também oferece um serviço de guia de viagens ao redor do mundo,
chamado Adventures by Disney, e sua linha de cruzeiro, Disney Cruise Line, que
incluem os navios Disney Magic, Disney Wonder, Disney Fantasy e Disney Dream. Os
navios ancoram na ilha Castaway Cay, no Caribe, pertencente a Disney.
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The Walt Disney Studios: que é a divisão de cinema, teatro e música da Disney.
Os estúdios de cinema incluem o Walt Disney Pictures, o seloTouchstone Pictures,
a Marvel Studios, Lucasfilm, The Muppets Holding Company e os estúdios de
animação, Pixar e Walt Disney Animation Studios, que tem um estúdio menor
chamado DisneyToon Studios. A empresa também é dona da Disneynature, com sede
na França, voltada para documentários sobre a natureza. Os filmes da Disney são
distribuídos pela Walt Disney Studios Motion Pictures, antigamente conhecida como
Buena Vista Distribution. A subdivisão de música, Disney Music Group, é dona das
gravadoras Walt Disney Records e Hollywood Records. Com sede em Nova York,
a Disney Theatrical Group, produz musicais e peças para a Broadway através da Walt
Disney Theatrical. Seus outros entretenimentos teatrais incluem os espetáculos Disney
on Ice, de patinação no gelo, e o show infantil Disney Live!.
Disney Media Networks é responsável pelos canais e rádios da Walt Disney
Company. Sua empresa principal é a Disney-ABC Television Group, que é a maior rede
de canais do mundo. A ABC produz séries através da ABC Entertainment e seu estúdio,
o ABC Studios que também produz filmes para a televisão. Outros canais da marca é
o ABC News, voltado para jornalismo e o ABC Family, voltado para adolescentes e
família. Nas rádios, a ABC tem seu próprio grupo que cobre os 50 estados americanos,
o ABC Owned Television Stations Group. Além da ABC, a Media Networks
supervisiona as redes ESPN, um dos canais de esportes mais conhecidos no mundo, e
o Disney Channel Worldwide, que oferece programas para o público infanto-juvenil e
está em mais de 166 países em 34 línguas. Outros canais operados pelo Disney
Channels, é o Disney Junior e Disney XD.
Disney Consumer Products é a divisão de consumo, licenciamento e publicação
da Disney. A subdivisão que é o centro das publicações é o Disney Publishing
Worldwide, responsável pela publicação de inúmeros livros e revistas da Disney ao
redor do mundo; sua editora principal é a Hyperion Books e nos quadrinhos a Marvel
Comics. Os produtos da Disney são vendidos pelas Disney Stores, e o licenciamento
dos personagens da Disney, Marvel, Pixar e Lucasfilm é feito pela Disney Licesing.
Disney Interactive Media Group é a unidade de mídia digital da Company. Foi
anteriormente chamada Buena Vista Games, e foi remodulada em 2007 como Disney
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Interactive Studios, e atualmente é chamada de Disney Interactive Media Group. A
divisão tem três subdivisões principais: A Disney Interactive Studios, que produz jogos
eletrônicos como Disney Infinity, a Disney Online Studios, responsável pelos portais e
sites como Club Penguin e Playdom, e a Disney Mobile que desenvolve mini jogos e
aplicativos para celulares. Com a compra da Maker Studios, a empresa do Youtube foi
colocada como parte da Disney Interactive.
A Walt Disney Company é maioritariamente detida por: Instituições de
acionistas e fundos mútuos (porcentagem de 30 de setembro de 2014): como a FMR
Corporation, State Street Corporation, Capital World Investors, The Vanguard Group,
Northern Trust Corporation, State Farm Mutual Automobile Insurance Co, State Farm
Mutual Automobile Insurance Co, Price (T.Rowe) Associates Inc, Massachusetts
Financial Services Co. e Bank of New York Mellon Corporation; Fundos de
pensão americanos, no capital da empresa são o California Public Employees’
Retirement System (CalPERS), The New York State Common Retirement Fund,
American Federation of State, County and Municipal Employees Pension Funds
(AFSCME) e Illinois State Board of Investment; Fundos de investimentos como
Waddell & Reed, Inc (6 %) e Wells Fargo Advantage Funds (6%) estão presentes com
capital.

1.2-

Disney World
A Disneyland Park Califórnia, originalmente Disneyland, é o primeiro de

dois parques de diversão construídos no Disneyland Resort em Anaheim, na Grande Los
Angeles - Califórnia, Estados Unidos, inaugurado em 17 de julho de 1955. É o único
parque temático projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney.
O conceito da Disneyland começou quando Walt Disney estava visitando
o Griffith Park em Los Angeles com suas filhas Diane e Sharon. Enquanto as assistia
brincarem no carrossel, ele teve a ideia de um local onde adultos com seus filhos
pudessem se divertir juntos, só que este sonho permaneceu dormente por muitos anos.
Outra influência provável foi o Eden Springs Park de House of David, em Benton
Harbor, Michigan. Disney visitou o parque e ao final trouxe uma das miniaturas
originais de trem usados lá.
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O rascunho mais antigo documentado dos planos de Disney era no qual ele
chamaria o parque de "Mickey Mouse Park" e inicialmente visava construir uma atração
turística vizinha aos seus estúdios em Burbank para entreter os fãs. No entanto, ele logo
percebeu o lugar proposto era muito pequeno, com um terreno de 3,2 hectares na
Riverside Drive, assim, contratou um consultor para ajudá-lo a determinar um local
apropriado para seu projeto, ele começou a visitar outros parques para inspiração e
ideias, incluindo os Jardins de Tivoli na Dinamarca, Efteling na Holanda e o Greenfield
Village, Playland, eChildren's Fairyland nos Estados Unidos. Walt comprou um local
de 65 hectares próximo a Anaheim, sudeste de Los Angeles, na vizinhança de Orange
County, em 1953. Em 1952, o projeto proposto foi chamado de Disneylandia. A
construção começou em 16 de julho de 1954 a um custo de $ 17 milhões. O parque foi
aberto um ano e um dia mais tarde. O local em Burbank originalmente considerado por
Disney hoje abriga o Walt Disney Animation Studios e o ABC Studios.
A Disneyland foi dedicada em um evento de para a imprensa internacional no
domingo, 17 de julho de 1955, que foi aberto apenas para visitantes convidados e a
mídia, aproximadamente 28 mil compareceram. No dia seguinte, o parque foi aberto ao
público, apresentando vinte atrações.
Na inauguração ocorreram alguns problemas e após a imagem extremamente
negativa da abertura, Walt Disney convidou os presentes para voltar para um segundo
dia para experimentar a Disneyland de forma apropriada. No próximo dia, multidões
entraram na fila a partir das 2 horas da madrugada.
No final da década de 1990, começou-se a expansão do único parque e único
hotel. O Disneyland Park, o Disneyland Hotel, o local do estacionamento original e
propriedas adquiridas ao redor foram unidas para formar o Disneyland Resort. Na
época, a propriedade viu a inclusão do parque temático Disney California Adventure um
complexo de compras, restaurantes e entretenimento chamado de Downtown Disney,
um Disneyland Hotel remodelado, a construção do Disney's Grand Californian Hotel &
Spa, e a aquisição do Pan Pacific Hotel e transformação no Disney's Paradise Pier
Hotel. Na época, o parque foi renomeado como Disneyland Park para distinguí-lo do
complexo maior que estava em construção. Devido ao estacionamento existente (sul da
Disneyland) que foi construído abaixo desses projetos, a estrutura de estacionamento
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Mickey and Friendscom 10 250 vagas foi construída no canto noroeste. Na época de sua
conclusão em 2000, ele era a maior estrutura de estacionamento dos Estados Unidos.
O Disneyland Park Califórnia consiste de oito "terras" temáticas e uma série de
áreas de bastidores escondidos, ocupando aproximadamente 34 hectares. O parque abriu
com a Main Street, U.S.A., Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland,
New Orleans Square, Bear Country (mais tarde Critter Country), e Mickey's Toontown.
Em 1957, Holidayland, abriu ao público com uma área de recreação de 3,6 hectares,
incluindo um circo e campo de beisebol, que foi fechado no final de 1961.

Uma

das

principais

atrações

da

Disneyland

é

seu

serviço

de monotrilho Disneyland Monorail System, que foi inaugurado na Tomorrowland em
1959 como o primeiro sistema de monotrilho operado diariamente no Hemisfério
ocidental, devido a grande paixão de Disney por trens desde pequeno. O motrilho leva
os visitantes entre duas estações, uma dentro do parque em Tomorrowland e outra
em Downtown Disney. Ele segue por uma longa rota de 4 km projetada para mostrar o
parque de cima.
No dia da abertura da Disneyland até 1982, o preço das atrações eram a parte do
preço de entrada no parque, visitantes pagavam uma pequena taxa de ingresso para
entrar no parque, mas o ingresso para a maioria das atrações exigia que os visitantes
comprassem tickets, individualmente ou em um livro, que consistia de alguns cupons,
inicialmente tarjados de "A" a "C". Os cupons "A" permitiam o ingresso em atrações
menores como os veículos na Main Street, enquanto os cupons "C" eram usados para as
atrações mais comuns como a atração do Peter Pan ou o Tea Cups. Quando atrações
mais sofisticadas foram introduzidas, como o Monorail ou o Matterhorn bobsled,
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cupons "D" e posteriormente "E" foram introduzidos. A Disneyland mais tarde passou a
usar um livro de tickets "Keys to the Kingdom", que consistia de 10 cupons sem valor
definido vendido para uma única atração. Esses cupons poderiam ser usados para
qualquer atração independente de seu valor normal.
Em 1982, a Disney desistiu da ideia de tickets individuais para as atrações em
favor de um preço único de ingresso com acesso ilimitado a todas as atrações. Mais
tarde, a Disney introduziu outras opções de entrada como os passes multidiários, passes
anuais que permitem entrada ilimitada no parque a uma taxa anual e descontos para
residentes no sul da Califórnia.
A Disneyland teve quatro fechamentos não programados: Em 1963, após
o assassinato de John F. Kennedy; Em 1970, devido a um protesto anti guerra do
Vietnã instigado pelo Partido Jovem Internacional; Em 1994, para inspeção após
o terremoto Northridge de 1994; Em 2001, após os ataques de 11 de setembro.
A Disneyland possui o maior público acumulado dentre todos os parques
temáticos do mundo, com mais de 650 milhões de visitantes desde sua abertura e há em
torno de 65 700 empregos sustentados pelo Disneyland Resort, que inclui 20 mil
empregos direitos no resort e 3 800 empregos de terceiros.
Walt Disney World é o resort de entretenimento mais visitado em todo o mundo,
situado em Lake Buena Vista, Flórida, abrangendo 11.106 hectares, pertence e é
operada porThe Walt Disney Company através da divisão de seus parques e resorts e é o
lar de quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, vinte e quatro resorts temáticos
(excluindo mais oito que estão no local, mas não pertencente ao The Walt Disney
Company), dois spas e centros de ginástica, cinco campos de golfe, e outros locais de
lazer e entretenimento.
O Walt Disney World foi desenvolvido por Walt Disney na década de 1960 para
complementar o parque da Disneylândia em Anaheim, Califórnia. Walt morreu em 1966
antes que seus planos originais fossem completamente realizados.
Walt Disney World foi inaugurado em 1 de outubro de 1971 com o Magic
Kingdom sendo seu único parque temático, e desde então acrescentou o Epcot
(1982), Disney's Hollywood Studios (1989), e o Disney’s Animal Kingdom (1998).
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Magic Kingdom é o primeiro dos quatro parques da Walt Disney World,
inaugurado em 1971, é o mais lúdico de todos e também o que tem mais atrações. A
marca registrada do parque é o Castelo da Cinderela, por onde passa diariamente, a
Main Street Parade, uma parada com carros alegóricos com todos os personagens
Disney. No final acontece o espetáculo noturno "Wishes".

Animal

Kingdom inaugurado

em abril de 1998,

é

portanto

o

mais

novo parque da Walt Disney World, com uma área cinco vezes maior que o primeiro
parque, o Magic Kingdom. Animal Kingdom em português é Reino Animal e o intuito é
celebrar a história de todos os animais: reais, imaginários e extintos. São sete áreas
diferentes dentro do parque, que consegue criar um clima bastante natural e ao mesmo
tempo apresentar atrações da mais alta tecnologia. Ao mesmo tempo que o parque
apresenta atrações para diversão existe uma preocupação real com os animais, que pode
ser vista principalmente na área Conservation Station, onde é mostrado como são
criados os diversos animais do Animal Kingdom. A idéia de construir o Animal
Kingdom surgiu numa reunião entre Michael Eisner, presidente da Disney e seu grupo
de criadores, denominado Imagineers, em 1989. O parque foi construído em três anos e
a maioria dos animais foram trazidos da África. Por todo parque é possível encontrar
animais raros, acompanhados por seus tratadores que estão à disposição para responder
à perguntas.
O parque Disney's Hollywood studio, antigo MGM é a colaboração da
supremacia Disney em parques temáticos com a história cinematográfica dosestúdios
Walt Disney. Fundado em 1989, no início fora acusado de estar copiando a ideia dos
parques

da Universal,

porém

antes

sequer

do

anúncio

dos

planos
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da Universal na Flórida. ODisney Studios é um dos parques mais famosos do Walt
Disney World Resort. A ideia é celebrar os anos dourados de Hollywood, das décadas
de 1930 e 1940 e também mostrar bastidores de produções que já foram feitas
pelo estúdio, além das que estão em processo de desenvolvimento. De todos os parques
da Disney este é o que mais tem crescido nos últimos anos, com constante acréscimo de
novas atrações. Outro show que merece destaque é o "Fantasmic", trazido e adaptado
da Disneyland em 1998.
Epcot é a grande bola que o povo tira foto a sigla de Experimental Prototype
Community of Tomorrow (Protótipo de Comunidade Experimental do Amanhã) e na
verdade era a ideia inicial de Walt Disney para a Walt Disney World, em 1966. Nessa
comunidade de sonhos de Disney, nações coexistem em perfeita harmonia e paz
sobrevivendo do milagroso progresso do desenvolvimento tecnológico e o Epcot nunca
estaria ultrapassado, pois sempre anda sendo atualizado. A comunidade em si nunca
existiu, apesar da empreitada recente da Walt Disney Co. de criar uma cidade fechada, a
cidade de Celebration. O Epcot é um parque com uma preocupação com a educação e, é
um parque muito bem sucedido. O Epcot é dividido em duas partes, Future World, uma
parte com atrações bem "high-tech" e World Showcase, outra parte que tem a ver com
as nações do mundo, separadas por uma grande lagoa(World Showcase Lagoon), onde
toda noite acontece o show IllumiNations: Reflections of Earth (Iluminações: Reflexos
da Terra), de som, luzes e fogos de artifício.
Blizzard

Beach

trata-se

de

um parque

aquático integrado

ao

complexo Disney em 1995 e que representa uma estação de esqui na neve, com
inúmeros tobogãs, piscina de ondas e muitas outras atrações. A água em todos os
parques aquáticos da Disney possui a temperatura controlada durante todo o ano,
estando sempre em um temperatura agradável em qualquer época.Um dos setores do
parque, o Melt Away Bay, é uma praia em si, com areia e ondas artificiais.
Typhoon Lagoon (Lagoa do Tufão) é um maravilhoso parque aquático do Walt
Disney World Resort, inspirado nas praias do Hawai. Foi inaugurado em 1989 que
representa um pequeno vilarejo que foi vitimado por uma enorme tempestade que
reduziu-o a ruínas.
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Downtown

Disney

tem

a energia da

vida

noturna

das

melhores cidades do mundo. Com o objetivo de ser um centro de entretenimento com
direito a centro de compras, lazer, recreação e alimentação. A área divide-se em três
diferentes setores: Marketplace, Pleasure Island e West Side onde está a mais nova
atração Disney, o DisneyQuest, um complexo de cinco andares, repleto de brinquedos
eletrônicos e realidade virtual. Há também na Downtown Disney uma filial do Cirque
du Soleil: La Nouba, também em West Side. O espetáculo La Nouba já recebeu desde
sua inauguração mais de 10 milhões de espectadores.
Há dentro de Disney World uma enorme variedade de hotéis, com preços, estilos
e temáticas variados.
Após o sucesso do Walt Disney World na Flórida, surgiram em 1972 planos de
construir um parque temático semelhante na Europa, apresentaram uma lista de
aproximadamente 1 200 locais europeus possíveis para o parque. Em março de 1985, o
número de locais possíveis para o parque reduziu para quatro, dois na França e dois
na Espanha. Ambos os países viram as vantagens do potencial econômico de um parque
temático da Disney e ofereceram acordos financeiros à Disney. Ambos os locais na
Espanha localizavam-se próximo ao Mar Mediterrâneo e ofereciam um clima
subtropical semelhante aos parques da Disney na Califórnia e Flórida. Finalmente, um
local na cidade rural de Marne-la-Vallée foi escolhido por sua proximidade a Paris e sua
localização central na Europa ocidental. Estimava-se que este local estaria a até quatro
horas de carro para 68 milhões de pessoas e duas de voo para mais de 300 milhões de
pessoas.
A construção iniciou-se em agosto de 1988 e, em dezembro de 1990, um centro
de informações chamado "Espace Euro Disney" foi aberto para mostrar ao público o
que estava sendo construído. Planos para um parque temático próximo à Euro
Disneyland baseado na indústria do entretenimento, o Disney-MGM Studios Europe,
rapidamente surgiram, com uma abertura programa para 1996 e um orçamento de US$
2,3 bilhões.
Foi decidido que 5 200 quartos de hotéis pertencentes à Disney seriam
construídos no complexo. Em março de 1988, a Disney e um conselho de arquitetos
decidiram por utilizar um tema exclusivamente americano, no qual cada hotel
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representaria uma região dos Estados Unidos. Na época da abertura em abril de 1992,
sete hotéis com uma capacidade de 5 800 quartos foram construídos: Marriott's Village
d'lle-de-France, Radisson BLU Hotel, Vienna International Magic Circus Hotel, Vienna
International Dream Castle Hotel, Algonquin's Explorers Hotel e Kyriad Hotel.
Ao contrário dos parques temáticos americanos da Disney, a Euro Disney visou
contratar empregados permanentes (uma exigência de cerca de 12 mil para o parque
temático). A Euro Disney abriu sua própria Universidade Disney para treinar seus
empregados. 24 mil pessoas haviam passado por ela em novembro de 1991.
A Euro Disney abriu para uma prévia para empregados e testes em março de
1992. Durante este tempo, os visitantes eram em sua maioria os empregados do parque
e suas famílias que vinham ao parque para testar as instalações e operações. A imprensa
pôde visitar o parque no dia anterior à sua abertura em 12 de abril.
Em 12 de abril de 1992, o Euro Disney Resort e seu parque temático, Euro
Disneyland, foram oficialmente inaugurados. Os visitantes foram avisados sobre o caos
nas rodovias e uma pesquisa do governo indicou que meio milhão de pessoas em 90 mil
carros poderiam tentar entrar no complexo.
Em 28 de junho de 1992, um grupo de fazendeiros franceses bloqueou a Euro
Disney em protesto a políticas agrícolas apoiadas pelos Estados Unidos na época.

Em 1994, a empresa estava tendo dificuldades financeiras. Havia rumores de que
a Euro Disney estava próxima de declarar falência. Os bancos e os financiadores
tiveram reuniões para discutir alguns dos problemas que envolviam dificuldades
financeiras encaradas pela Euro Disney. Foi em março de 1994 que a administração da
Disney entrou em negociações com bancos para que se pudesse obter ajuda para sua
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dívida. Como um último recurso, a Walt Disney Company ameaçou fechar o parque
Disneyland Paris, deixando os bancos com o terreno.
Em 25 de julho de 1995, a Euro Disney obteve seu primeiro lucro trimestral de
US$ 35,3 milhões. Em 15 de novembro de 1995, os resultados para o ano fiscal que se
encerrou em 30 de setembro de 1995 foram liberados; em um ano o público do parque
temático havia aumentado de 8,8 milhões para 10,7 milhões – um aumento de 21%. A
ocupação do hotel também aumentou de 60% para 68,5%. Após os pagamentos da
dívida, a Disneyland Paris encerrou o ano com um lucro líquido de US$ 22,8 milhões.
Em 2002, a Disneyland Paris passou por uma mudança de nome para Disneyland
Resort Paris. Em 2002, a Euro Disney S.C.A. e a The Walt Disney Company
anunciaram outro lucro anual para a Disneyland Paris. No entanto, ela então incorreu
em um prejuízo líquido nos três anos seguintes. Em 1º de dezembro de 2003, a Euro
Disney S.C.A. lançou um novo plano de marketing para trazer novos visitantes
europeus ao Resort. Em março de 2004, a The Walt Disney Company havia concordado
em amortizar toda a dívida que a Euro Disney S.C.A. devia à The Walt Disney
Company. Neste mesmo ano, estando aberto a menos de quinze anos, a Disneyland
Paris tornou-se o destino número um na Europa, ultrapassando o Louvre e a Torre
Eiffel.
De acordo com o site da Disneyland Paris, as cinco atrações mais populares do
parque temático são: It's a Small World, Space Mountain Mission 2, Big Thunder
Mountain, Pirates of the Caribbean e Buzz Lightyear Laser Blast.
Tokyo Disneyland é um parque temático de 465.000 m² no Tokyo Disney
Resort, situado em Urayasu Chiba, Japão, próximo de Tóquio. Seu portão principal é
diretamente adjacente as estações de trem Maihama e Disneyland Tokyo. Foi o
primeiro parque da Disney a ser construído fora dos Estados Unidos e foi inaugurado
em 15 de abril de 1983. O parque foi construído no mesmo estilo da Disneylândia, na
Califórnia, e ao Magic Kingdom, na Flórida.
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Há sete áreas temáticas do parque, cada uma complementando umas as outras,
mas únicas em seu estilo, só com algumas exceções, a Disneylândia de Tóquio
apresenta

as

mesmas

atrações

encontradas

na Disneylândia e

no Magic

Kingdom do Walt Disney World.
Em 2009, a Tokyo Disneyland recebeu cerca de 13.650 mil visitantes,
classificando-o como o terceiro parque temático mais visitado do mundo, atrás apenas
de Magic Kingdom e Disneylândia.
Hong Kong Disneyland está localizada em terrenos valorizados em Penny Bay,
na ilha deLantau, Hong Kong, foi aberta aos visitantes em 12 de setembro de 2005.
A The Walt Disney Company tentou evitar problemas de reação cultural, tentando
incorporar a cultura, os costumes e as tradições da China ao projetar e construir o resort,
incluindo a adesão às regras do feng shui como por exemplo, uma curva foi colocada
em uma passarela perto da entrada do Hong Kong Disneyland Resort para evitar que a
energia positiva não flua para o mar da China Meridional.
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O

parque

é

composto

por

sete

áreas

temáticas: Main

Street,

USA; Fantasyland; Adventureland; Tomorrowland; Grizzly Gulch; Mystic Point; e Toy
Story

Land.

Membros

do

elenco

do

parque

temático

falam

em cantonês, inglês e mandarim.
O parque tem uma capacidade diária de 34 mil visitantes, o menor de todos os
parques da Disney. O complexo atraiu 5,2 milhões de visitantes em seu primeiro ano,
abaixo de sua meta de 5,6 milhões. O número de visitantes caiu 20% no segundo ano,
para 4 milhões, o que incitou críticas dos legisladores locais. No entanto, o número de
visitantes no parque teve aumento de 8% no terceiro ano, atraindo um total de 4,5
milhões de visitantes em 2007. Em 2009, o comparecimento ao parque novamente
aumentou 2%, para 4,8 milhões de visitantes. O número continuou a crescer e recebeu
5,2 milhões de visitantes no ano 2010.
Desde a sua inauguração, a Hong Kong Disneyland já recebeu mais de 25
milhões de pessoas. A Hong Kong Disneyland foi o 14º parque temático mais visitado
do mundo em 2012, com 6,7 milhões de visitantes. O parque também teve um lucro
líquido de 13,97 milhões de dólares para em 2012, o primeiro lucro anual do complexo.
A Hong Kong Disneyland atualmente ocupa 22,4 hectares de terra; o parque será
expandido para 27,5 hectares, quando três novas áreas temáticas forem concluídas.
Após a expansão, estima-se que o parque receba entre 7,9 e 8,9 milhões de visitantes
todos os anos. A capacidade parque irá aumentar para até 10 milhões de visitantes
anuais ao longo de um período de expansão de 15 anos.
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CAPÍTULO II: OS SEGREDOS DO SUCESSO
2.0- Os 7 segredos do sucesso
A Disney para muitas pessoas é apenas um parque de diversões mas na verdade,
é também um negócio muito rentável, o desempenho das ações e seu sucesso financeiro
é muito reconhecido e provoca inveja a qualquer empresa. Cerca de 33 milhões de
pessoas visitam os parques da Disney anualmente, e 70% dessas pessoas retornam.
Walt dizia que “Você se torna mais vulnerável justamente quando todos falam
de sua grandiosidade”.
Um dos segredos é: concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o
comparará, isso quer dizer, qualquer um que queira lucrar sempre pode ser considerado
um concorrente, qualquer um com quem o cliente trava contato e tenta comparar sua
empresa e a Disney por sua vez possui centenas de milhares. Todos estão competindo
na área de satisfação dos clientes, ou seja, quando a concorrência for mais eficiente,
elevando a satisfação dos clientes melhor que sua empresa, isso poderá causar prejuízos
com a competição.
O segundo segredo é: fantástica atenção aos detalhes, como por exemplo, os
postes na Disney quando as pontas começam a ficar gastas, são retiradas e retocadas
todas as noites, com a meta de parecer novo todas as manhãs, e o horário do inicio dessa
tarefa depende da temperatura e da umidade, para que a tinta já esteja seca no horário de
abertura do parque. Assim, pensam que, uma empresa que tem essa atenção com o poste
terá ainda mais em coisas que envolvem seus clientes, pois atenção aos detalhes faz
parte da cultura da empresa.
Acreditam que se houver algo novo para se descobrir todas as vezes em que
visitam o parque, estarão ainda mais propensas a voltar, por isso, que a equipe da
Disney atentam aos mínimos detalhes. Outro exemplo são as pedras do castelo da
Cinderela, as mais próximas do solo são maiores que as do alto para o castelo parecer
maior. Eles também definiram as cores das calçadas levando em conta o ângulo de
incidência dos raios solares nas diferentes épocas do ano, como também as lixeiras do
parque que tem aproximadamente 27 passos de distancia uma da outra, pois eles
estudaram quanto tempo uma pessoa consegue ficar com o lixo na mão ate encontrar
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uma lixeira e esse foi o resultado, dessa forma, nunca jogam no chão pois sempre terá
uma lixeira por perto, e sempre vazia porque o lixo vai para o subterrâneo, de forma a
nunca transbordar e sujar. Eles injetam recursos em qualquer coisa que afete a
experiência de seus convidados tanto a curto como a longo prazo, para ser um lugar
mágico é preciso dessa atenção aos detalhes.
O terceiro segredo é: todos mostram entusiasmo, ou seja, diz respeito ao modo
como executa o trabalho, como por exemplo, os membros do elenco Disney recebem
orientação de parar imediatamente o que tiverem fazendo para oferecer ajuda a algum
convidado que esteja precisando, usam o termo de “ser agressivamente gentil”, eles não
querem apenas falar e sim mostrar entusiasmo, e a experiência mágica que a Disney
quer proporcionar a seus convidados diz respeito também a como os membros do elenco
mostram entusiasmo.

A limpeza do parque é essencial, o que torna mágico, é tão importante que os 45
mil membros do elenco também se consideram parte da equipe de limpeza, isso faz
parte da cultura Disney, e uma das razões pra isso é a iniciativa que os membros do
elenco exibem. São coisas que dão o tom e ajudam a manter todo mundo comprometido
com o entusiasmo. A tinta destacada por exemplo, está mostrando entusiasmo pela
atenção aos detalhes. Se referem ao pó mágico da Sininho, o sentimento especial que os
membros do elenco tem com a Disney, devido a satisfação e a mágica consiste em
transformar o bom-senso em uma pratica comum. Os membros do elenco passam por
um treinamento chamado Tradições, e todos no geral fazem.
O quarto segredo é: tudo mostra entusiasmo, ou seja, não todos devem mostras
entusiasmo como todas as coisas têm que mostrar, tudo aquilo que diz respeito a história
da Disney mostra entusiasmo, um exemplo é a tinta do carrossel que é de ouro 23
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quilates, e isso demonstra o quanto o convidado é importante e com isso lembra os
membros do elenco o quão importante os convidados são, então, a tinta de ouro é um
símbolo importante, lembra que cuidar dos equipamentos, instalações, limpeza são o
verdadeiro ouro.
Outro exemplo é o que o que todos os convidados da Disney vê é apenas o
segundo andar, abaixo dele há um túnel imenso que não só possibilita aos membros do
elenco saírem dos vestuários e chegarem a seus postos sem serem vistos, como também
é um modo de distribuir alimentos e mercadorias e ter acesso a todas as instalações.

Quando os convidados chegam pela manhã, ouvem uma música animada, e os
membros do elenco os recebem com vitalidade. Já pela noite, porém, a música é suave e
o elenco age com tranquilidade, ou seja, a ideia é entrar em sintonia com o humor do
convidado, trazendo satisfação e prazer com a visita.
A questão é que o fato de tudo mostrar entusiasmo afeta a experiência dos
convidados, mas de maneira que eles nem sequer costumam perceber, e essa é a
intenção.
O quinto segredo é: múltiplos postos de escuta, como, os membros do elenco
tem maneiras de obter feedback de seu sucesso e fracasso muito mais fácil. Eles são
chamados de superanfitriões, e seu papel é caminhar por ai o dia inteiro garantindo a
satisfação dos convidados, usam leptops e digitam as respostas imediatamente,
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entrevistam cerca de 700 a 1400 convidados semanalmente, e os resultados são somados
e repassados ao elenco. As pesquisas são cruciais mas é igualmente importante usar
outras fontes para obter informação sobre o desempenho, por exemplo, todos os
membros do elenco passam o turno avaliando o dia em uma escala de 0 a 10, e se for
inferior a 10, pensam no que deve ser mudado para fazer dessa nota um 10, localizando
os problemas e procurando solucionar.
Os membros do elenco sabem que cada um pode fazer algo para tornar especial
uma visita, pensando que existem 45 mil membros do elenco, isso dá 90 mil ouvidos,
tornando um posto de escuta gigantesco para ouvir os convidados, e as vezes, as
melhores ferramentas são as mais simples, essa por exemplo tem ações imediatas, pois
um membro do elenco ouve alguma coisa e age. Assim como existe também os
supervisores que andam pelo parque e conversam informalmente com os convidados e a
partir das perguntas conseguem saber como está indo as coisas. Outra forma mais
formal é a pesquisa telefônica.
Cada posto de escuta proporciona uma visão levemente diferente das coisas e
quando se usa múltiplos postos de escuta como da Disney obtemos uma visão
equilibrada das diferentes formas pelas quais os convidados vivenciam a Disney e
obtém detalhes graças a esses pontos de vista específicos.
O segredo número 6 é: recompensa, reconhecimento e comemoração, como por
exemplo, as cartas que recebem dos convidados são uma janela para saber como os
membros do elenco estão tratando os convidados e ter oportunidade para mostrar
reconhecimento e comemorar. Fazem isso fixando as cartas que recebem no quadro de
avisos.
O reconhecimento diz respeito a agradecer, a mostrar que se está consiste do fato
de que alguém fez algo especial, coisa que muita empresa procura mostrar para as
pessoas, mas poucas fazem disso parte de um sistema. A Disney dispõe de um cartão
que chama “fanático pelo serviço ao convidado”, para os membros do elenco e
agradecendo suas boas ações. As pessoas que recebem esses cartões recebem por:
estabelecer contatos diretos e sorrir, superar as expectativas dos convidados e buscar
contato com eles, fazer com que a qualidade de seus serviços seja sempre excelente, dar
boas vindas a todo e qualquer convidado, manter um padrão pessoal de qualidade em
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seu trabalho, demonstrar forte iniciativa de equipe, comunicar-se com os convidados e
membros do elenco, preservar a experiência mágica do convidado. No final de cada
mês, quem recebeu esse cartão, põe ele em uma caixa e ocorre um sorteio de prêmios
pelo Mikey, e é um grande evento com uma cerimônia especial, fogos de artifício e
dançarinos.
Na Disney, se um membro do elenco se saiu bem, é reconhecido (reforço), se fez
um trabalho abaixo do padrão, isso fica registrado (punição), e caso foi normal não se
divulga (extinção). E ela possui um índice de 3 positivos para um negativo, e mostram
que o importante é mostrar o reconhecimento da pessoa, pois ajuda a aumentar a
satisfação do cliente, pois as pessoas tratam os clientes tal como desejam ser tratadas. O
salário é como a água, não da pra passar sem ele, mas, sem reconhecimento a vida se
apaga. E o sucesso em longo prazo não vem apenas por se evitar erros, e sim quando
você os vê e corrige o mais depressa possível.
O último segredo da Disney é: todas as pessoas são importantes, representando
que, o lugar não funciona sem seja qual for o funcionário. E que para obter um bom
trabalho de equipe e incrementar fidelidade dos clientes, é preciso derrubar paredes,
estas que dividem os funcionários em categorias, não dando oportunidades de se
comunicar e trabalhar em conjunto para o melhor funcionamento da empresa. No caso
das Disney, todos são membros do elenco, se ajudam, e fazem um ótimo trabalho, com
foco no seu convidado.

2.1- Papel do marketing de relacionamento
A Disney é a empresa que, ao utilizar o seu marketing de relacionamento,
consegue fidelizar clientes de todas as idades e de todas as partes do mundo, mas o que
é o marketing de relacionamento?
O marketing de relacionamento nada mais é que todas as ações tomadas pela
empresa como forma de criar e manter um relacionamento positivo com os seus
clientes. Visa criar uma relação de fidelidade entre os clientes e a empresa, sendo que
esta oferece alguns benefícios para que os clientes se mantenham fiéis aos seus serviços.
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O grande objetivo é fazer com que os clientes se tornem fãs dos produtos e serviços
prestados pela empresa.
Devem praticar o BtoB e o BtoC: ou seja, não se deve centrar apenas
no Business to Consumer. Deverá também apostar no Business to Business por forma a
desenvolver e explorar todas as formas de potenciação do seu negócio.
Para que a estratégia de marketing de relacionamento dê certo, é muito
importante lembrar que uma equipe deverá ser formada e treinada para atender os
melhores clientes da empresa de forma diferenciada dos demais. A equipe deve estar em
sintonia com o planejamento da estratégia para que entendam a importância de cada
etapa e o quanto isso é importante para a empresa. Precisam saber as necessidades dos
clientes que irão atender e que fazem parte de um programa único e exclusivo e que é
assim que o cliente deve se sentir. No caso, é isso que a Disney exige dos membros do
elenco em relação aos convidados.
Somente estando sempre presente na vida do cliente que a empresa tornará
viável uma relação a longo prazo com os seus clientes. O contato constante, feito de
forma correta, faz com que a marca seja fixada na mente dos consumidores, e Disney
está em todo lugar, como na internet, na TV, principalmente, tudo remete a Disney.
Empresas bem sucedidas como a Disney percebem que o marketing é como a
qualidade, ou seja, essencial para a organização.

O posicionamento da empresa no mercado começa com o consumidor, que
define uma hierarquia de valores, desejos e necessidades com base em dados, opiniões,
referências obtidas através de propaganda boca-a-boca e experiências anteriores com os
produtos e serviços. Os consumidores utilizam-se destas informações no momento da
decisão de compra.

Dessa forma, em um mundo cada vez mais competitivo, o Walt Disney World
especializa-se em estreitar o seu relacionamento com os seus clientes, ou melhor, seus
convidados. A preocupação com o bem-estar do funcionário, a sua preparação para
atuar no “palco” (área comum aos visitantes) e sua motivação, são fatores de extrema
importância para as organizações Disney. O convidado sempre tem razão. Walt Disney
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já dizia que "se é possível imaginar, é possível realizar". Através de um serviço baseado
em segurança, cortesia, eficiência e espetáculo, os convidados sempre conseguem o que
desejam.

A fórmula do sucesso do Walt Disney World é a soma da excelência de
qualidade para o elenco (funcionários), excelência de qualidade para os convidados
(clientes) e práticas de negócio de qualidade. Isto assegura o futuro da empresa.

2.2- O púbico em relação à Disney
Reconhecido e admirado em todo o mundo, seu notável sucesso está em sua
capacidade de fazer com que seus clientes sempre retornem. Quase setenta por cento
dos frequentadores dos parques da Disney já o visitaram antes, e tem um grau de
satisfação de 90% desses frequentadores, dessa maneira é de costume dizer que cliente
encantado, é cliente fiel e isso se remete perfeitamente à Disney.
O mundo de fantasias e diversão retratado nos filmes da Disney são
transportados para seus Parques Temáticos, onde a excelência nos serviços é essencial
para transportar seus “convidados” para um mundo utópico, em que passam por
experiências sensacionais, que remetem à infância e deixam uma vontade de voltar.
Pessoas do mundo todo sonham em conhecer a Disney e viver a magia, e muitos
conseguem concretizar esse sonho.
O pacote de viagem no Brasil, para o exterior mais procurado pelas pessoas
atualmente é o com destino ao Walt Disney World. Não apenas adolescentes, mas
também adultos com toda a sua família. Estes pacotes garantem 30% da rentabilidade
das empresas de pacote de viagens. Os brasileiros estão por toda a parte nos parques
temáticos do complexo americano, e muitos deles não falam quase nada em inglês, e
nem se importam com isso. A satisfação do cliente é garantida. Todos os turistas já
saem do Brasil crédulos de que viverão os melhores momentos de sua vida.
Segundo dados da própria Disney, o Brasil é o quarto país que mais manda
turistas para Orlando, atrás apenas do próprio Estados Unidos, do Canadá e do Reino
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Unido. E há turistas de todos os tipos, desde as crianças que nem vão se lembrar pouco
passeio, aos idosos que vão pela primeira vez.
Em entrevistas realizadas com ex-visitantes a empolgação e o entusiasmo ao se
falar sobre os motivos que o levaram a admirar os dias passados no complexo Disney
foi como o fato de os visitantes se sentirem como em sua própria casa, recebendo total
atenção e carinho dos funcionários e que aquelas semanas no “Reino Encantado” foram
mágicas, inesquecíveis e cheias de momentos agradáveis.
Enfim, desde criança estamos condicionados a pensar na Disney World como
um lugar mágico, preenchido com pessoas felizes, personagens queridos e construções
monumentais e ir à Disney é o sonho de consumo de muita criança por aí. E, quando
elas não podem ir, dedicam a primeira viagem internacional, já na vida adulta, ao
parque onde a fantasia é uma realidade. E tudo isso, é devido a qualidade Disney de
atendimento, porque por mais difícil que seja o ofício de viver como se fosse a Fera da
Bela e a Fera, o Gênio do Aladim ou o Pluto, as pessoas que trabalham lá gostam, de
verdade, de fazer isso. Conseguir um emprego desses é muito mais difícil do que
parece, e tem muita gente se candidatando às vagas, elas não recebem pouco, mas
também não ficam ricas. O que eles mais gostam, na verdade, é da possibilidade de
alegrar milhares de pessoas todos os dias, de fazer elas sempre quererem retornar, e
voltarem alucinados com tudo que viram, e vivenciaram.
Assim, devido a Disney ser essa empresa que funciona tão bem, que soluciona
seus problemas rápido, que pensa a longo prazo, e pensa acima de tudo no seu cliente
fazendo ele ser essencialmente seu foco, talvez, sem isso ela não seria o que é, e a partir
do momento que entenderem que seu maior capital é humano tudo fica mais nítido.
Práticas únicas de benchmark, desenvolvimento profissional, e principalmente o
relacionamento da empresa com seus clientes promovendo a fidelização, são copiados e
ensinados em workshops no mundo inteiro.
A Disney transpira excelência na gestão de pessoas e processos, Práticas únicas
de benchmark, desenvolvimento profissional, e principalmente o relacionamento da
empresa com seus, assim, a conquista de lealdade e satisfação do cliente é um somatório
de detalhes traduzido em atitude proativa da gestão.
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CAPÍTULO III: APRENDIZADOS COM A DISNEY
3.0- Importância da visão empreendedora Disney
Empreender é algo que requer visão, disciplina, determinação e uma certa dose
de talento. Mas quando existe um propósito, uma motivação maior ou um sonho por trás
da ação empreendedora, os resultados são perceptivelmente diferentes, existe
engajamento de clientes, colaboradores e parceiros; os resultados têm maior relevância
e, portanto, provocam mudanças maiores, sejam elas econômicas, culturais, políticas ou
sociais. Até mesmo os investidores parecem ter outra visão sobre o negócio.
Para Walt Disney, sua empresa era mais que um negócio; eram projetos que
vinham com uma visão de um mundo melhor.
Assim, deve entender que ter uma visão empreendedora como a de Walt, é de
suma importância para um negócio, seja ele de pequeno, médio ou grande porte.
Essa visão empreendedora, compreende em: Tratar a fidelização como algo
importante, partindo do princípio de que quando uma empresa consegue fidelizar
clientes, ela poupa seus esforços de marketing porque ela adquire recomendações bocaa-boca. Algumas pesquisas realizadas pelo Disney Institute revelam que cerca de 90%
dos hóspedes de seus hotéis já se hospederam nele antes e que mais de 70% dos
visitantes do parque, já o visitaram alguma vez. Segundo o Walt, a fidelização não só
mantém os atuais clientes da empresa, como também faz com que estes voltem, façam
compras maiores que as primeiras e os indiquem para os novos clientes. Reforçando que
atendimento de qualidade significa superar as expectativas dos convidados e prestar
atenção nos detalhes.
Outro ponto é encantar, ou seja, a Disney fez do “encantamento” a principal
política de marketing da empresa. Walt chamava de encantamento todo o processo
técnico e burocrático necessário para encantar seus clientes e funcionários.
Mas, o grande objetivo da empresa não é só fidelizar os clientes, na verdade
também, o grande desafio é transformar seus clientes em fãs através de uma experiência
emocional. Pois a magia de passar as férias na Disney é a magia da qualidade, a magia
da inovação, a magia da beleza, a magia de encontros familiares, a magia dos membros
de elenco.
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Também tem que promover a magia entre o seu público interno e externo,
porque as empresas que só pensam no ambiente externo e descuidam de seus processos
não conseguem promover o encantamento. Para a Disney o ciclo do atendimento
começa dentro de casa, identificando as necessidades, criando desejos e percepções e
acima de tudo, emocionando o grande público. Por conta desse pensamento, o Walt vê
seus colaboradores, stakeholders e fornecedores como clientes internos, chamando-os
de “membros de elenco”. Para ele, a empresa é como um grande palco, onde seus
clientes são na verdade convidados, que podem ou não voltar, de acordo com a
experiência vivenciada. O grande lema de todos os membros de elenco da Disney é
simplesmente “Criar felicidade para pessoas de todas as idades e por toda a parte”. Por
esse motivo a Disney definiu padrões que estabelecem os critérios e ações necessárias
para proporcionar um atendimento de qualidade. Em ordem de importância são eles:
segurança, cortesia, espetáculo e eficiência.
A liderança deve ser capaz de inspirar, ou seja, para encantar os clientes
precisamos, antes de tudo, encantar nossos membros de elenco. Para isso é preciso
haver condições de trabalho, um ambiente favorável e claro, fazer com que os seus
gestores vivam e respirem a missão de encantar os clientes. Segundo Walt, um bom
líder deve promover o engajamento da equipe e inspirá-la, ajudando e identificando o
valor de cada colaborador dentro de determinada missão.
É extremamente necessário preparar e desenvolver os funcionários para gerar
boas experiências em seus convidados. Na Disney todo novo membro do elenco recebe
orientações sobre como atender o público. Um bom estrategista deve incluir seu elenco
e apresentá-los sua missão, visão e valores, colocando-o como essencial para
os resultados.
Organizar o processo para exceder expectativas, pois como não temos o controle
sobre tudo, precisamos pensar em um processo que mesmo bem ajustado pode falhar.
Uma vez que, é impossível eliminar completamente os pontos de combustão, lembre-se
que a meta é impedir uma explosão. A Disney costuma criar serviços chamados
“facilitadores” que amenizam alguns problemas recorrentes dos parques. É preciso
confiar nas pessoas e estimulá-las a resolver os problemas independente de uma
aprovação.
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Ampliar a noção de concorrência devido ao fato de que normalmente só
considera como concorrentes àqueles que atuam no mesmo segmento, que estão
estabelecidos em uma mesma área geográfica ou que competem pelo mesmo público
alvo. Porém, é necessário analisar empresas de diferentes segmentos e identificar boas
práticas

que

podem

se

aplicar

a

seu

negócio

Um convidado só se torna seu fã quando há uma conexão emocional. Por isso,
crie uma conexão emocional com seus clientes e lembre-se que toda experiência deve
despertar algo emotivo e intangível em seus convidados. Lembre-se que tudo faz
diferença.
Embora a Disney tenha um próprio dialeto e modelo de atuação, é possível
adaptar cada frase e melhorar cada etapa em seu próprio negócio. Mas, o maior
ensinamento que o Walt Disney deixa é que sozinho ninguém chega a lugar algum.
Então, se aproximar das pessoas e fazer do encantamento sua ferramenta de marketing é
a melhor coisa, e se deve ser como o Mickey , amigo de todos, de todos os países, de
todas as cores, dessa forma, se os líderes pudessem ser tão respeitosos quanto o Mickey
muita coisa seria excepcional, já, um líder nunca deve ser como a Fera de a Bela e a
Fera, mas ele tem a capacidade de se transformar em algo muito bom, que é o que todo
líder deveria saber fazer. Ou seja, aprender com os personagens da Disney, apesar de
parecer estranho, pode ser também um ponto positivo para uma organização.

3.1- Tornando o sonho em realidade
Durante todo o estudo da biografia de Disney e suas conquistas, observamos a
busca pelo sonho se tornar realidade, gerado pela motivação dele com o elenco, pois ele
possuía uma característica experimental e relacional. A liderança inovadora e a
criatividade de Walt permitiam que ele desenvolvesse novos projetos e os colocassem
em prática até mesmo nas condições mais adversas.
Encontrar empresas sem um foco estratégico bem definido é algo muito comum.
A maioria não sabe se compete por preços, por diferenciais ou por enfoque. Algumas
empresas normalmente não sabem qual o perfil do público a ser atendido e por
consequência qual o posicionamento adequado para competir devidamente no mercado.
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Acabam escolhendo mal os produtos, contratando pessoas com perfil errado e as
preparando de forma inadequada, prestando serviços abaixo das expectativas e gerando
insatisfação dos clientes.
Dessa forma, não se faz uma empresa de sucesso sem saber, primeiramente, o
que se quer, aonde se quer chegar, e depois, o que o seu cliente quer, e se tornar
especialista nisso, fazendo com que estas informações se cruzem e se ampliem
constantemente, realizando o sonho em realidade, tendo uma visão empreendedora
visionária como a de Walt Disney.
Um negócio precisa ser visto como um processo de satisfação do cliente e
interessados, não como um processo de produção de mercadorias. Ele deve buscar
atender às necessidades demandadas pela sociedade e não se focar em produtos que são
transitórios.
A missão da organização é o propósito básico para o qual se direcionam suas
atividades e dos valores que orientam as atividades dos colaboradores. A missão
também deve descrever como a organização espera competir no mercado e fornecer
valor aos clientes, representa sua razão de ser, o seu papel na sociedade.
3.2- Diferenciais padrão Disney nas empresas
Além da Disney, muitas empresas empregam diferencias, que são exemplos para
outras empresas e geram grande satisfação tanto dos funcionários, em trabalhar em uma
organização assim, quanto para os clientes, em escolher tal empresa para lhe oferecer
algo.
O Cirque Du Solei por exemplo, utiliza da frase: “Invocar o imaginário, estimular os
sentidos e despertar a emoção das pessoas ao redor do mundo.” O Google: “Organizar
as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis.” O Yahoo:
“Conectar pessoas às suas paixões, comunidades e o conhecimento do mundo.” O
Bematech: “Tornar o varejo mais eficiente.”A Ikea: “Criar um dia a dia melhor para
todas as pessoas”. A Nespresso: “Proporcionar o café perfeito.” A Nike: “Experimentar
a emoção da competição, da vitória e de vencer adversários.” A Sony: “Experimentar a
satisfação de progredir e aplicar a tecnologia em benefício da população.” A 3M:
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”Resolver problemas não solucionados de forma inovadora.” A Hewlett-Packard:
“Oferecer contribuições técnicas para o progresso e bem-estar a humanidade.”
Ou seja, todas seguindo o exemplo de Walt Disney: “Fazer as pessoas felizes.”,
dessa maneira, todas pensam no seu cliente e sua satisfação em primeiro lugar, suas
atitudes giram em torno disso, é a missão da empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possivel concluir que, a Disney criada por Walter Elias Disney mais conhecido
como Walt Disney, é um mundo de fantasia, magia, detalhes, inovação e encantamento.
Um parque que recebe em média 33 milhões de pessoas anualmente, e que 70% dos
seus frequentadores retornam para vivenciar novos momentos sempre tendo a certeza
que encontrarão algo novo.
Uma empresa que vai muito além de um parque, se trata na verdade, de uma
rede de parques em todo o mundo, na Califórnia e Orlando nos Estados Unidos, a Euro
Disney situada em Paris na França, Tokyo no Japão e Hong Kong na China, todos os
lugares pensados minuciosamente e escolhidos a dedo por Walt e seu irmão Roy Oliver
Disney para poder levar a magia para todos. Além dos parques em si, os complexos
Disney, possui resorts, restaurantes, lojas e muito mais. Compreende também pela Walt
Disney Company, a lugar onde todo o resto acontece, como os filmes, produção,
parcerias e etc.
Apesar de Walt ter falecido muito cedo, não ter visto grande parte do que ele
conseguiu fazer, ele sonhou e teve coragem de persegui-los para conseguir realiza-los.
O que foi muito importante, pois sem isso, não haveria a Disney, sua administração de
excelência, seu encantamento, e tudo que ela proporciona de bom para milhões de
pessoas de todos os cantos do mundo.
Encantar vai muito além de tornar algo único, é superar as expectativas e agradar
seu público e isso a Disney faz de melhor, possui 7 segredos que são a chave para o
sucesso como: concorrente é qualquer empresa com a qual o cliente o compara;
fantástica atenção aos detalhes; todos mostram entusiasmo; tudo mostra entusiasmo;
múltiplos postos de escuta; recompensa, reconhecimento e comemoração; todas as
pessoas são importantes.
Essas lições deixam nítida uma estratégia orientada ao cliente, que trabalhar o
agora é o que caracteriza a prática em oferecer um serviço único. Grande parte disso
também se da pelo marketing de relacionamento utilizado pela Disney, uma forma de
criar e manter um relacionamento positivo com os seus clientes.
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Dessa maneira, todos podem levar a exemplo da Disney para levar para dentro
de suas empresas para obter tanto êxito quanto essa empresa magnífica possui. Walt
Disney viveu para sonhar, e deixou um enorme legado. O que todos também deveriam
fazer que é sonhar e tentar realiza-los a qualquer custo e fazer uma administração de
excelência. Ter paixão pela qualidade é apenas uma parte de ter paixão pelo cliente.
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Introdução.
O mundo em que vivemos é feito por pessoas, o avião, o telefone e até a bomba atômica
são invenções vindas de mentes brilhantes, essas mentes ditam o passo e a velocidade
pela qual o mundo gira.
As pessoas não nascem sabendo andar e falar, elas não nascem com essas habilidades,
elas a conquistam por meio de esforço, repetição e disciplina. Conseguimos tudo na
vida dessa maneira, basta tentar.
Os que tentam são as mentes brilhantes, são eles que fazem tudo acontecer, ditam as
regras do jogo. São os lideres que regem a orquestra da vida e a marcha da sociedade
para uma evolução.
Notamos um certo padrão de atitudes e modos de gerir as pessoas que mostram como
algumas pessoas saem das listas telefônicas para os livros de história.
Mostraremos algumas dessas pessoas e como eles se tornaram LIDERES.
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CAPÍTULO I - O Mundo é de quem o faz

Grandes líderes da História.
Segundo a definição do IBC (Instituto brasileiro de coaching), Grandes líderes são
aqueles que conseguem agregar outras pessoas às suas ideias, influenciam
positivamente o sistema em que estão inseridos e contribuem com o crescimento de
todos a sua volta. O verdadeiro sucesso de um líder é o legado que ele constrói durante
o exercício de sua missão.
Mostrarei agora alguns líderes do mundo político empresarial e espiritual e suas dicas
para de liderança.

Bill Gates

Por volta dos seus 21 anos de idade, sagrou-se um dos mais jovens e bem-sucedidos
empreendedores. Ao lado de seu amigo e parceiro empresarial, Paul Allen, fundou a
Microsoft — a mais importante e popular empresa produtora de software de todo o
planeta. Foi um dos desbravadores no campo da criação de um produto que subverteria
o modo de vida no mundo moderno: o computador pessoal, ou PC.
Bill Gates construiu um império ao pensar de uma forma inovadora, a ponto de
modificar completamente o estilo de vida da humanidade. Para ele para ter sucesso, uma
dica de liderança é focar em seus objetivos para se tornar um líder melhor e exercite
suas ideias diariamente. Uma sugestão é alterar sua rotina, assim você sai do automático
e aguça suas percepções sobre os detalhes, novas alternativas e possibilidades. Lembrese de sempre de anotar suas ideias!

Walt Disney
Nasceu em 1901 e morreu 1966, antes mesmo de inaugurar seu famoso parque. Criou
uma organização que é referência mundial e tem como foco trabalhar com excelência e
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ir além, conquistando resultados cada vez maiores e melhores, com clientes satisfeitos e
fidelizados, que indicam e divulgam a marca como se estivessem ganhando algo por
isso.
A Disney tem como premissa valorizar seu cliente interno, construindo uma cultura
organizacional voltada para o sucesso, com líderes de alta performance que estimulam
um ambiente colaborativo, com colaboradores engajados que se apropriam do propósito
da empresa.
A sua dica de liderança é:
Dedique-se em fortificar o senso de pertencimento de sua equipe, valorize e ressalte a
importância de cada um para o sucesso do grupo e da empresa; alimente de forma
verdadeira a autoestima e motivação de seus liderados.

Nelson Mandela
Nascido numa família de nobreza tribal, numa pequena aldeia do interior onde
possivelmente viria a ocupar cargo de chefia, recusou esse destino aos 23 anos ao seguir
para a capital, Joanesburgo, e iniciar sua atuação política. Passando do interior rural
para uma vida rebelde na faculdade, transformou-se em jovem advogado na capital e
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líder da resistência não-violenta da juventude, acabando como réu em um infame
julgamento por traição. Foragido, tornou-se depois o prisioneiro mais famoso do mundo
e, finalmente, o político mais galardoado em vida, responsável pela refundação do seu
país, como uma sociedade multiétnica.
Mandela passou 27 anos na prisão - inicialmente em Robben Island e, mais tarde, nas
prisões de Pollsmoor e Victor Verster. Depois de uma campanha internacional, ele foi
libertado em 1990, quando recrudescia a guerra civil em seu país. Até 2009, ele havia
dedicado 67 anos de sua vida à causa que defendeu como advogado dos direitos
humanos e pela qual se tornou prisioneiro de um regime de segregação racial, até ser
eleito o primeiro presidente da África do Sul livre. Em sua homenagem, a Organização
das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela no dia de seu
nascimento, 18 de julho, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela
liberdade, pela justiça e pela democracia.
Para ele ao liderar devemos preocupe-se em elevar sua equipe diante das conquistas,
pois são eles que te levam ao sucesso!

Steve Jobs
Falecido em 2011, foi um empresário americano responsável pela fundação da Apple.
Com sua criatividade, perfeccionismo e espírito de liderança, Jobs agregou seus valores
pessoais a seus produtos, gerando mais que consumidores, e sim fãs da marca. Provou,
então, que a cultura organizacional é um grande aliado de competitividade de uma
empresa.
Para ele se você deseja uma equipe forte, procure esclarecer em que ponto a empresa
está e aonde quer chegar, bem como o objetivo a ser atingido e que irá contribuir para o
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crescimento de todos. Assim, você estimula a visão sistêmica de seus colaboradores e
conquista parceiros focados em resultados.
Quando chega uma boa ideia, já sabes, parte de meu trabalho é contar, ver o que as
pessoas pensam, conseguir que as pessoas também falem dela, discutam sobre ela,
conseguir ideias movimentando-me entre um grupo de 100 pessoas. Ter diferentes
pessoas para explorar diferentes aspectos e já sabes, explorar. ”

Martin Luther King
Martin Luther King Jr. foi um importante pastor evangélico e ativista político norteamericano. Lutou em defesa dos direitos sociais para os negros e mulheres, combatendo
o preconceito e o racismo. Defendia a luta pacífica, baseada no amor ao próximo, como
forma de construir um mundo melhor, fundamentado na igualdade de direitos sociais e
econômicos.
Dica de liderança: Por meio da luta pela igualdade deste grande líder, é necessário tirar
a lição de que todas as pessoas possuem um potencial infinito, independentemente de
seu contexto.
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Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Ghandi foi um líder espiritual e pacifista indiano. Nasceu na
cidade indiana de Bombaim, no ano de 1869.
Durante a infância e adolescência foi educado na Índia. Quando adulto foi estudar em
Londres (Inglaterra), onde cursou direito, formando-se advogado. Ao retornar para a
terra natal, tornou-se membro do Supremo Tribunal de Bombaim.
Em 1893 mudou-se para a África do Sul para trabalhar como advogado. Atuou em
defesa da minoria hindu que vivia neste país africano, lutando pelos direitos iguais.
Em 1914 retornou para a Índia, onde começou uma campanha pela paz entre hindus e
muçulmanos, que viviam em conflito.
Atuou também contra o domínio britânico na Índia. Gandhi defendia a criação de um
estado autônomo na Índia. Em função destas posições foi preso várias vezes pelos
britânicos.
Gandhi era contra a violência, defendendo as formas pacíficas de protesto como, por
exemplo, greves, passeatas, retiros espirituais e jejuns.
Foi uma das principais figuras no processo de independência da Índia. Obteve bons
resultados na pacificação entre muçulmanos e hindus. Porém, em 1948, foi assassinado
em Nova Délhi por um extremista hindu. Passou a ser chamado de Mahatma (em
sânscrito “grande alma”) Gandhi.
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Papa Francisco
Um dos maiores lideres da atualidade é o Padre Jesuíta xxxx mais conhecido como Papa
Francisco, especialistas indicaram diversas habilidades de liderança relacionadas aos
rumos tomados pela igreja sobre os olhos do novo Papa.
Transparência
Homossexualismo, mau uso do dinheiro, ostentação, perda de fiéis. Em passagem pelo
Brasil, o papa Francisco falou dos temas mais espinhosos para a Igreja. No mundo
corporativo, gestor que não tem transparência, perde credibilidade.
Generosidade
Mesmo sob os holofotes, Francisco se colocou em posição de igualdade perante os fiéis
que se aproximavam. Está com os dias contados o líder que quer aparecer sozinho, não
dá espaço para seus liderados se destacarem e faz de tudo para não perder recursos para
outras áreas.
Participação
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Como gestor, o papa Francisco não se restringe a fazer o trabalho de gabinete. Ele vai às
ruas e coloca a mão na massa. Líder que também executa vira exemplo positivo e sabe
cobrar melhor.
Proximidade
Descer de um automóvel em plena carreata e parar para conversar com fiéis. Essas
foram cenas que se repetiram na visita do papa Francisco. Ao gestor, não basta dizer
que mantém suas portas abertas. É preciso estar realmente disponível. Mais ainda, é
preciso demonstrar interesse pela equipe.
Coerência
Usar um carro popular em sua aparição oficial, adotar a simplicidade em sua
hospedagem, no modo de se vestir etc. As atitudes do papa casam perfeitamente com
seu discurso contra a ostentação e a busca desenfreada por bens materiais.

Objetividade
A mesma simplicidade das atitudes do papa Francisco pode ser observada em seu
discurso. Palavras fáceis, mensagens diretas, uso de metáforas e foco na solução.
Motivação
Como líder, o papa trabalha o lado emocional das pessoas. Dessa maneira, eleva o
entusiasmo dos fiéis, gera a percepção de que todos fazem parte de algo maior e angaria
a confiança do público.
Referência
A imagem de integridade moral que o papa Francisco transmite tem capacidade de criar
seguidores. No papel de líder, ele se transforma em uma referência a ser seguida.
Inspiração
Quando um líder inspira sua equipe, propicia a geração de mudança, cria um ambiente
favorável a transformações. E essa é uma mudança que não é outorgada, mas que
acontece de dentro para fora.
Autocracia
Se em suas aparições públicas o papa Francisco transmite uma imagem de bonzinho,
nos bastidores, é um líder assertivo. No Vaticano, ao assumir, cortou equipe e trabalha
apenas com quem confia. Investigou as pessoas mais próximas, tem metas e objetivos
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claros, determinou papéis e cobra resultados. Em um momento tenso, que exige uma
grande mudança, ser firme é necessário.

Jesus Cristo
Um dos maiores ídolos de todos os tempos ( creio que o maior ) É Jesus Cristo.
Mas o que Jesus pode ensinar sobre liderança e administração?
Estudar sobre a vida de Jesus como líder nos conduz a um modelo completo de
liderança, em que autoridade e serviço, amor e verdade, firmeza e sensibilidade,
disciplina e compaixão, fidelidade e submissão andam juntos. É pastorear com coração
amoroso e formar discípulos pelo ensino, exemplo e serviço. É ter posição de
autoridade, mas agir humildemente como servo de todos. É trabalhar incansavelmente
anunciando o evangelho, mas sempre dependendo de Deus em tudo. É ter paciência
com as ovelhas, pastoreando cada uma delas de acordo com suas necessidades. É resistir
ao erro, denunciar a hipocrisia, o legalismo e as tradições humanas que se sobrepõem à
verdade de Deus. Porém, é também anunciar o arrependimento, indicando o caminho da
salvação aos pecadores e a vida que devem viver para agradar a Deus. Enfim, estudar
sobre o ministério de Jesus é descobrir que nunca houve ou haverá um líder como ele,
mas todos os líderes cristãos são desafiados a ser como Cristo.

Adolf Hitler
Agora indo na contramão da ética de liderança falarei de um grande líder da historia,
talvez um dos maiores.
Como já vimos em uma famosa campanha publicitaria do Jornal Folha de São Paulo.
“Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu orgulho
a seu povo”.
“Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de seis
milhões para novecentas mil pessoas”.
“Este homem fez o produto interno bruto crescer cento e dois por cento e a renda per
capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de cento e setenta e cinco milhões para
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cinco bilhões de marcos e reduziu a hiperinflação à no máximo vinte e cinco por cento
ao ano”.
“Este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira
artística”.
Isso demostra que resultados não são sempre a única coisa que importa, assim
descartando uma ideia Maquiavélica de que os fins justificam os meios.

O Antigo paradigma de liderança.
O antigo paradigma de liderança é correspondente ao modo mecanicista de administrar.
Modo Mecanicista:
• Hierarquizadas.
• Burocráticas.
• Especializadas.
• Adequadas a condições ambientais estáveis.
As organizações que adotam o tipo mecanicista (ou mecanístico) utilizam o modelo
burocrático legal-racional de Weber, que valorizam a lealdade e a obediência a
superiores. Vale acrescentar que este modelo é adequado a condições ambientais
estáveis e as tarefas são especializadas e precisas. A alta administração que possui
responsabilidade pela coordenação e a visão em conjunto. A comunicação vertical é
enfatizada. As organizações com este modelo não são planejadas para inovação e sim,
para atingir objetivos predeterminados.
O modo de pensar dos antigos administradores não valoriza o colaborador, ele coloca a
Maquina frente ao Funcionário, isso foi questionado por muito tempo e um novo
modelo organizacional diferente do aplicado na revolução industrial é apresentado e
esta em constante processo de implementação.

13

O Moderno paradigma de liderança.
O Moderno paradigma de liderança pode ser chamado de paradigma holístico ou
orgânico.
É um modo de gerir onde não temos gerentes e sim lideres, e esses lideres são
construídos a partir de servidão.
SERVIDÃO ??
Sim, um novo modo de pensar onde a base que sustenta a pirâmide é o gestor, o mesmo
faz com que os outros alavanquem e cresçam.
Cabe ao gestor ganhar a confiança de seus colaboradores para que os clientes
futuramente sejam melhores atendidos.
Um exemplo de liderança servidora se da na imagem a seguir que representa um modelo
organizacional semelhante ao que foi aqui apresentado.
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CAPÍTULO II: Liderar é.
O Conceito de liderança.
Líder do verbo inglês to Lead, conduzir, guiar.
Duce em italiano;
Führer em alemão;
Xerife em árabe;
Caudillo em espanhol;
Entende-se por liderança aquele poder da Pessoa, decorrente apenas de suas qualidades
e atributos, que a torna capaz de conduzir os outros. O líder legítimo é elevado à posição
pelos membros da sociedade, naturalmente.
Liderança pode até ser um destaque em algumas pessoas porem é uma habilidade e não
um dom.
Isso quer dizer que todos podemos ser líderes, basta saber o que um líder faz.
Algumas características do líder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimento;
Objetividade;
Decisão;
Determinação;
Perspicácia;
Empatia;
Visão
Prudência
Conduta íntegra

A liderança é algo que faz parte dos administradores de maior sucesso.
A liderança do administrador no âmbito da empresa obriga-o a uma grande
responsabilidade ética, em particular com a virtude da justiça.
O modelo de liderança diz que a ato da Liderança se sobrepõe ao ato de exercer o poder,
ou seja:
A liderança vive a cima do poder.
Para que as pessoas façam de bom grado o que as delegamos, sendo em uma empresa
ou até no ambiente familiar, devemos utilizar dos princípios de liderança a cima citados,
pois o exercício do poder funciona, mas é fraco, ele até nos lembra do antigo paradigma
onde um empregado trabalha 12hs por dia para alimentar sua família e essa é a sua
única escolha. O poder exercido em cima disso não sobrepõe a influência que o
administrador poderia ter tido.
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O poder serve para administrar porem é uma medida emergencial a curto prazo,
devemos tentar ao mínimo utilizar-se do poder e sempre procurar liderar com
influência.
A influência sim é um método solido que uma vez que você constrói uma base sólida
como essa teremos a confiança dos nossos liderados a longo prazo.
O poder pode trazer revolta já a influência traz obediência.
Ou seja, se aquele colaborador que trabalha horas e horas na empresa conhecesse o
amor do líder sobre ele talvez não tivesse entrado para o sindicato e feito inúmeras
greves que prejudicaram a empresa.

Agora voltando a falar de servidão, autoridade e poder colocaremos um tema muito
semelhante e que é a essência da liderança.
O Amor.
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O amor

‘’. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder
devo ama-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a
dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. ”
Vince Lombardi
O amor pode se dividir em três, ele tem três significados provindos de diferentes
línguas, porem usaremos apenas um.
Uma dessas palavras é eros, da qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimentos
baseados em atração sexual e desejo ardente.
Outra palavra grega para amor, storgé, é afeição, especialmente com a família e entre os
seus membros.
Outra palavra grega para amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco. Uma espécie
de amor condicional, do tipo "você me faz o bem e eu faço o bem a você" Finalmente,
os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente agapaó para descrever
um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em
troca. E o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento,
usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o
sentido do amor.
O amor, você se doar é o que diferencia uma pessoa com cargo de liderança de um líder.
Essa é a partícula encontrada em todos os lideres, o amor pelo povo, pela religião, pela
cultura, pela tecnologia, pelo conhecimento é o que move a sociedade, é o que cria
grandes líderes.
Amor agapé e liderança são sinônimos, na velha versão do Novo Testamento, agapé foi
traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez definam melhor agapé do que a
definição de amor que se encontra nos dicionários.
Outras definições que combinam com amor e liderança são:

Paciência - mostrar autocontrole
Bondade - dar atenção, apreciação, incentivo
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Humildade - ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância
Respeito - tratar as pessoas como se fossem importantes
Abnegação - satisfazer as necessidades dos outros
Perdão— desistir de ressentimento quando enganado
Honestidade - ser livre de engano
Compromisso - ater-se às suas escolhas
Resultados - Pôr de lado suas vontades e necessidades;
Serviço e Sacrifício - Buscar o maior bem para os outros.

A prática.
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Após vermos todos os conceitos filosóficos e humanísticos, devemos olhar para o nosso
mundo, olhar para as coisas do dia a dia, traçar uma meta na nossa vida e executar um
plano.
Podemos ver que ao passar do dia as pessoas tomam atitudes das quais não nos
agradam, isso quer dizer.
Nós nos incomodamos com tudo ao nosso redor porem quase nunca tentamos corrigir,
isso pode ser encontrado no mundo todo e é um aspecto cultural do brasileiro.
Mas ao invés de nos preocuparmos com os outros porque não fazemos como Mahatma
Gandhi citado a cima?
Ele diz que:
“Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo”
Ou seja.
Tome iniciativa, coloque o plano em execução, saia do sofá, desligue a TV, nenhuma
desses líderes citados se tornou líder sendo um acomodado ou só lendo livros de
autoajuda no conforto da sua cama.
Não adianta você ter as melhores intenções do mundo sendo que não coloca em prática.
INTENÇÕES – AÇOES = NADA

Mas já
INTENÇÕES + AÇOES = VONTADE

Vontade de vencer, de crescer, de movimentar o mundo.
Essa vontade que te faz levantar todo dia e se tornar cada vez melhor, de matar um leão
por dia e ultrapassar os limites impostos.

19

Nós nunca devemos esperar pelos outros.
Uma das principais características de liderança e habilidade unanime nos pré-requisitos
de qualquer organização no mundo é a Proatividade.
A proatividade é o comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias
escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio. O uso da palavra proativo foi
limitado ao domínio da psicologia experimental na década de 1930. Grande parte desta
teoria foi formada nos campos de concentração nazistas, onde Viktor Frankl perdeu sua
esposa, pai, mãe e família, mas decidiu que, mesmo sob as piores circunstâncias, as
pessoas podem criar e encontrar um significado para a existência. Alain Paul Martin
observou que a ideia original de Frankl foi gradualmente reduzida a uma oposição
binária entre as opções reativa e proativa. Restringindo as escolhas apenas às opções
reativas e proativas podemos impedir a liberdade de escolha e corremos o risco de
prejudicar gravemente a inovação e a criatividade.

Proatividade no trabalho
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Segundo Meiry Kamia, o comportamento proativo é definido como sendo um conjunto
de comportamentos extra papel em que o trabalhador busca espontaneamente por
mudanças no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando-se aos problemas,
visando a metas de longo prazo que beneficiam a organização.
Suas principais características são:
•
•
•

Busca ativa por oportunidades de mudança;
Planejamento e execução de ideias;
Enfrentamento de obstáculos.

Use sua proatividade para ser notado e use seu cérebro para que seja notado de uma
maneira que seja positiva.
A proatividade não pode ser confundida com irresponsabilidade dentro do meio
operacional, sempre que for ser proativo tente ter propriedade ou pelo menos seriedade.
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O antônimo de proatividade é reatividade, você não deve reagir aos eventos como
uma massa, você deve gerar esses eventos como um líder.
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CAPÍTULO III: Em prática.
Vamos abusar da nossa boa vontade e de tudo compreendido até agora e colocar
esse plano em pratica.

Como influenciar as pessoas
Não vamos pensar em técnicas de hipnose e nem em propina.
Vamos pensar em como influenciar de modo positivo por meios positivos.
Para falar de influência, falarei novamente dele que começou seus ensinamentos
com apenas 12 discípulos e hoje tem sua palavra seguida por mais de 1/3 da população
mundial 2000 anos depois da sua morte.
Jesus Cristo, O líder servidor.

Hoje muito se fala na gestão por liderança como algo inovador. A mudança de
conceito em relação ao famigerado chefe, autoritário e indisponível, é o novo insight da
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administração. Mas essa forma de gerenciamento, embora muito eficiente, não tem nada
de novo. Há mais de dois mil anos um homem deu aula de liderança e recrutou
colaboradores que, geração após geração, trabalham em seu projeto por acreditarem no
sucesso dele. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o maior líder e empreendedor da
história.
Para além de crença e religião, falamos sobre o Jesus histórico que ao longo da vida
adquiriu milhares de seguidores. Olhando com atenção, nota-se lições de perseverança,
foco, determinação, companheirismo e outros valores ao longo da sua trajetória. Jesus
fez uma seleção, reconheceu o potencial de 12 pessoas e as treinou. Seu projeto teve
tanto sucesso que, passados dois mil anos, continua funcionando e se reciclando. O
profissional que deseja ser líder tem uma grande oportunidade de aprender com essa
história milenar.
•

Foco/Determinação – Com sua meta traçada, Jesus seguiu sem se desviar do
foco. Foi chamado de louco, ridicularizado até, por fim, ser condenado a
morte, no entanto, sempre acreditou e nunca desistiu dos seus objetivos.

•

Exemplo – Antes de delegar funções, ele ensinava pelo exemplo. Quando se
ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos ensinava humildade e
companheirismo. O fato de ser líder não dá o direito de subjugar quem é
liderado.

•

Acessível – Embora fosse o mestre do seu grupo, Jesus estava sempre aberto
a opiniões e muitas vezes as pedia.

•

Comprometido – Sempre atento aos seus colaboradores, ele prezava pelo
bem-estar de todos. Entendia e fazia entender que uma equipe é formada por
pessoas e para o grupo estar bem é necessário que cada parte também esteja.

A liderança de Jesus está sendo redescoberta. Há muito tempo, o líder havia deixado
de ser líder para se tornar o chefe mandão e arrogante, posicionando-se acima e a parte
da equipe. Essa maneira de administrar não condiz com o maior exemplo de sucesso
que temos na história. É indispensável abraçar a equipe para transformá-la em unidade.
Seja um bom exemplo, seja marcante na vida dos seus liderados para que eles
tentem ser como você.

Como se tornar um líder.
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Dado e exemplo do maior líder de todos os tempos, vamos agora falar de como você
pode se tornar um líder.
Existe uma receita de bolo? Formula? Função?
A resposta seria não
Mas como já foi dito, existem uma série de características encontradas em comum nos
maiores líderes da história.
São elas.

Qualificação
O verdadeiro líder precisa dominar os processos de sua área de atuação e passar
convicção disso. Busque o aprimoramento constante, seja por meio de leitura ou cursos
de capacitação

Autoconfiança
O profissional que quer tomar a frente de uma equipe precisa confiar em si mesmo para
tomar decisões, arriscar e buscar novas formas de solucionar um problema que envolve
vários setores. Acredite em você

Iniciativa
Ter iniciativa proporciona destaque e mostra o quanto você é engajado e quer crescer.
Agir é imprescindível para fazer os resultados aparecerem

Controle
Um líder não pode esquecer que está no comando e que é possível delegar funções, mas
não é adequado entregar todo o processo nas mãos da equipe, por mais competente e
confiável que ela seja. Portanto, assuma o controle e crie métodos que possibilitem a
visibilidade de todos os projetos em andamento

Relacionamento
É importante saber interagir e passar nossas ideias para as pessoas. Quanto mais bem
relacionado é o profissional, mais ele mostrará que é confiável e influenciará os que
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estão ao seu redor. Estabeleça bons contatos e proporcione um processo contínuo de
troca de informações

Adaptação
A capacidade de se adequar às novas realidades é uma qualidade buscada por muitos,
porém alguns profissionais são resistentes e isso prejudica o seu crescimento. Procure
entender as novas situações e se adapte. Isso influenciará os demais colaboradores a agir
da mesma forma

Solução de conflitos
É importante saber ouvir e mediar conflitos, mas não se deve tomar partido. Mantenha
uma postura racional e evite reações que prejudiquem o clima. Discussões ríspidas e
muito emocionais devem ser evitadas.

Honestidade
É muito importante você abrir o jogo com as pessoas, ser sempre sincero na medida do
possível, a partir do momento que você oculta as coisas ou altera verdades as pessoas
perdem a confiança em você.

Bom modelo.
Você deve ser um modelo a ser seguido pelos seus funcionários, deve ser o que deseja
que eles sejam, ninguém respeita alguém que só delega sem ter responsabilidade.

Cuidadoso
É diferente de passar a mão na cabeça do colaborador, o líder cuidadoso zela pelo
principal patrimônio da empresa que são seus colaboradores.

Comprometido
Além de ter iniciativa você deve estar focado e comprometido com os seus deveres,
assim que você assume uma responsabilidade deve leva-la até o final e executa-la de
melhor maneira.
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Bom ouvinte
Você deve escutar, ninguém é o dono da razão e da sabedoria, a partir do momento em
que o seu colaborador fala e você escuta o que ele tem para falar, ele se sente
extremamente importante na organização, é um dos principais fatores motivacionais
utilizados na atualidade.

Manter as Pessoas Responsáveis.
É delegar, um bom líder não toma toda responsabilidade para si, ele a distribui com seu
grupo, tudo em uma certa balança onde todos fazem sua função.

Humildade
O bom líder é humilde, ele não deixa de falar com todos da empresa, desde o porteio até
o seu próprio ”chefe”.

Paciência
Mostrar autocontrole, não deixar seus sentimentos se sobreporem a situação.

Abnegação
O líder sempre deve satisfazer as necessidades dos outros as vezes sobrepondo até a
dele.

Essas são algumas das características de um líder.

Como SER um líder

Após vermos características devemos aplica-las.
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Mas antes disso ficaremos com um conto chinês.
Diz a fábula que o mestre e seu discípulo estavam caminhando. O mestre aproveitava a
oportunidade e tentava passar alguns ensinamentos ao discípulo.

Numa determinada etapa da conversa o discípulo estava encontrando dificuldades em
assimilar o que o mestre estava tentando lhe passar.

Então o mestre sugeriu que eles voltassem ao templo, pois ele queria tomar chá.

Chegando ao templo o mestre solicitou ao discípulo que preparasse um bule de chá.

O discípulo, prestativo, foi preparar o chá.

Voltou com o chá pronto, no bule, e as xícaras. Imediatamente serviuo mestre...

Para surpresa do discípulo, quando este estava para encher a sua própria xícara, o
mestre solicitou que ele voltasse e colocasse mais chá na xícara do mestre.

Ao que o discípulo argüiu:

- "Mas a sua xícara já está cheia!"
O mestre, impávido, confirma:

- "Por favor, coloque mais chá em minha xícara!"
Nova argumentação do discípulo, nova confirmação do mestre.

O chá começa a transbordar para a bandeja, e o discípulo para...
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O mestre insiste em sua solicitação: que quer que ele continue a colocar chá em sua
xícara. O chá escorre pela bandeja e, desta, ao chão.

O bule fica vazio.

O mestre, então, indaga o discípulo:

- "O que você aprendeu com isto?"
O discípulo diz que nada, pois ele já sabia que o chá iria escorrer para a bandeja e
para o chão.

O mestre retruca:

- "O ensinamento que isto nos traz é que para caber mais chá na xícara, a xícara
precisa estar um pouco vazia. Em xícara cheia não cabe mais chá."
E continuou:

- "Assim também somos nós!"
E complementou:
- "Assim é a nossa cabeça. Quando achamos que sabemos tudo, quando temos muitas
certezas, quando a nossa cabeça está totalmente cheia de verdades, então a nossa
cabeça não tem espaço para mais nada, novos ensinamentos e percepções não
conseguem chegar."
Concluindo:
- "É necessário ter permanentemente a nossa cabeça um pouco vazia para poder
apreender as mudanças da realidade que nos cerca, sob o risco de nos divorciarmos da
realidade."
O discípulo começou a entender. O mestre seguiu:
- "As nossas certezas vêm do que vivemos no passado. Mas o passado já passou, e o que
acontece hoje não pode ser interpretado à luz do passado. Isso seria o mesmo que
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caminhar em uma noite escura, para frente, em um caminho desconhecido, com uma
vela acesa às nossas costas, iluminado o caminho já percorrido.
E finalizou:
"Relaxe e deixe sempre sua cabeça um pouco vazia para apreender o que o mundo lhe
oferta de novidades e oportunidades."
Voltando ao nosso assunto: o líder estressado, repleto de "coisas para fazer" é somente
um "modelo" que nos passam, que inclusive atrapalha os empresários, gerentes e
empreendedores, pois modelos são feitos para serem seguidos. E este "modelo" de
liderança não pode, nem deve ser seguido por ninguém sério e com bons propósitos.
O verdadeiro líder delega!
Delega para ficar permanentemente com sua cabeça um pouco vazia para apreender
como as diversas faces do seu negócio podem ser afetadas pela realidade, e como o seu
negócio pode aproveitar as oportunidades, mudando a realidade.
A realidade pode ser desde a necessidade de orientar um empregado que faz algo que, se
feito diferentemente, pode contribuir mais para o resultado, até uma pequena variação
no que o mercado demanda, adequando a oferta, para um significativo aumento da
satisfação dos seus clientes.
É assim que você pode perceber as oportunidades e as ameaças que a mudança
constante do mundo proporciona, as oportunidades e ameaças para a sua empresa, as
oportunidades e ameaças para sua vida pessoal e familiar.
O seu cônjuge e os seus filhos, o seu parceiro tem obtido a atenção que eles merecem?

E os seus liderados na sua empresa?
Aqui vimos um exemplo prático de uns dos princípios de liderança, agora vemos o
quanto devemos agir com sabedoria e baseado nesses princípios que já conhecemos.
Devemos aplicar tudo que conhecemos na nossa vida, e em tudo.
Devemos ser líderes em tudo que fazemos.
Não digo ter o cargo de liderança, mas sim ser líder.
Às vezes você pode não ter o cargo de gerencia mas pode ser um exemplo de inspiração
para a sua esquipe, em todo meio social um líder se destaca.
E o líder nato lidera todo meio social que está, seja na família, faculdade, trabalho ou
em qualquer outro grupo, seja a mudança que você quer ver no grupo, haja para que as
pessoas gostem de você e do seu trabalho, sirva as pessoas para ser servido, plante hoje
para poder colher amanhã.
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CONCLUSÃO
Vimos com a realização desse trabalho que no mundo existem pessoas diferentes,
pessoas que fazem o mundo a sua maneira, que moldam a sociedade e seus grupos, de
maneira micro ou macro um líder influencia todos a sua volta, podendo ser um
contingente militar de um pais ou a sua sala de aula, o líder tem características em
comum com outros líderes.
O mundo cada vez mais precisa dessas pessoas de influência para guiar de maneira
positiva as multidões ou fazer a máquina rodar atendendo os pré-requisitos de um novo
paradigma de gestão mundial.
O trabalho é um convite para que o leitor levante da cadeira e vá abraçar o mundo,
que pratique as habilidades de um líder e finalmente se torne um, vimos que um líder
não nasce líder, ele se torna líder, alguns tem uma predisposição isso é verdade, mas
tem as mesmas chances de ser bom quanto uma pessoa que nunca imaginou ser alguém
ou nunca teve oportunidades.
Ser líder é o querer com o fazer, é o saber com o aplicar, todos podemos ser e todos
devemos ser na medida do possível.
E falando de amor concluo com a frase de uma das maiores líderes da história.
“A falta de amor é a maior de todas as pobrezas”.
Madre Teresa de Calcutá
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Introdução

Devido a hegemonia da Inglaterra , que foi promovida graças a Revolução
Industrial. Na medida em que os britânicos eram a principal potência comercial, tendo
negócios espalhados por todo o mundo , sua moeda era conhecida e recebida nos quatro
cantos do globo. Desse modo a libra esterlina ( moeda local da Inglaterra) foi sendo
reconhecida como moeda de troca internacional, ou seja, os países passaram a fazer
comércio internacional utilizando a moeda inglesa, e não suas moedas locais.
Após a Guerra de Independência dos Estados Unidos , há o surgimento do dólar e
este passou a ser referência em todo o mundo no começo do século XX , após a
Segunda Guerra Mundial foi necessário uma moeda forte que tivesse uma taxa de
câmbio fixa , foi então que o dólar se tornou uma moeda mundial. Hoje podemos ver
que devido as instabilidades políticas e econômicas que estão pairando no mundo , o
dólar teve uma alta considerável , chegando a R$ 4,00 reais .
No século XX a economia dos Estados Unidos cresceu vigorosamente, atingido uma
grande produção entre 1918 e 1928. Era o período de prosperidade que entraria para a
história com o nome de “American Way of Life”. Após a Primeira Guerra , quando a
Europa começou a se recuperar os americanos começaram um processo de declínio ,
com altas taxas de desemprego e consequentemente eles começaram a parar de investir
na Bolsa de Valores que também teve uma queda em 1929, isso levou o país a Grande
Depressão.
Depois em 2008 os Estados Unidos entraram em outra crise, dessa vez uma crise
imobiliária, devido ao um desequilíbrio na economia norte-americana. Hoje o dólar está
sofrendo uma grande valorização devido algumas crises políticas e econômicas em
alguns países.
Para solucionar a atual crise , os Estados Unidos e o Brasil já estão tomando
algumas providências políticas e econômicas para que o dólar volte a cair e ficar
estabilizado.
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1. Capítulo I . A História do Dólar

1.1 Moeda anterior

A segunda metade do século XIX foi o momento em que a hegemonia inglesa
sobre o comércio mundial de produtos industrializados se desfez. Desde o fim do século
XVIII, época da Revolução Industrial, a Inglaterra promoveu forte expansão, atingindo
mercados europeus e americanos, estes últimos indiretamente ou com limitações. Nessa
época também se percebe o domínio britânico sobre regiões da Índia e sua ação
agressiva sobre os mercados chineses.
Durante as décadas de 1860 e 1870, Estados Unidos, Japão e Alemanha
passaram por processo de modernização política e de acelerada industrialização,
incentivada pela prática do protecionismo. Esses países, juntamente com a França que
vivenciava forte processo de industrialização desde a revolução de 1830, caracterizaram
uma nova etapa no comércio internacional, caracterizada por acentuada competição na
busca e conquista de mercados, ameaçando a hegemonia inglesa.
Ao mesmo tempo em que se definia a competição dos países por mercados, a
produção industrial era considerada uma situação de superprodução, determinada não
apenas pelo maior número de países envolvidos na produção, mas também pelo grande
desenvolvimento científico e tecnológico do período.
Internamente as nações desenvolveram políticas protecionistas, buscando
restringir as importações com uma política de elevação tributária e garantir que os
mercados nacionais ficassem sob controle dos produtores locais. Essa política
determinou uma redução do contato comercial entre a principais nações.
Se por um lado a crise promoveu falências e desemprego, num processo desigual
nas nações, por outro lado permitiu um processo de concentração de capitais com a
formação de conglomerados empresariais, caracterizados por alianças ou fusões entre
empresas, destacando-se a participação das instituições financeiras no processo
produtivo, ou seja, muitos bancos se associaram às indústrias e os capitais injetados
foram determinantes para a manutenção e ampliação da produção industrial, assim
como pelas práticas de expansão dos mercados.
5
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Para a Inglaterra, praticar o protecionismo contrariava seus interesses, mesmo
em tempos de “mercados fechados” por toda a Europa.O poder hegemônico da
Inglaterra foi exercido durante todo o século XIX através de sua moeda, a libra
esterlina. Na medida em que os britânicos eram a principal potência comercial, tendo
negócios espalhados por todo o planeta, sua moeda era conhecida e recebida nos quatro
cantos do globo.
Assim, pouco a pouco a moeda inglesa foi sendo reconhecida como moeda de
troca internacional. Isto significava dizer que os países passaram a fazer comércio
internacional utilizando a moeda inglesa, e não suas moedas locais.
Desde 1717, o valor da libra esterlina estava lastreado em ouro. Esse “padrãoouro” garantia que para cada libra-esterlina em circulação, uma quantidade fixa de ouro
estaria assegurada no Tesouro Real. Assim, a qualquer momento, qualquer um em posse
de libras poderia trocá-las por ouro junto às autoridades britânicas.
Para um país obter libras esterlinas era necessário que o país exportasse ou
comprasse libras junto aos bancos e financistas ingleses. A “compra” da libra esterlina
significa, em outras palavras, contrair empréstimos, pagando juros.
Era

desta

forma

que

a

Inglaterra mantinha o mundo sob seus
pés.

Todos

esterlina
comerciais

precisavam

para

suas

externas,

da

libra

atividades

e o

capital

financeiro inglês sabia muito bem
disso. Assim, se a Inglaterra fechasse
as portas de sua economia para o
mundo,

evitando

transações

comerciais e financiamentos externos, priorizando seu mercado interno, logo a presença
da libra esterlina iria começar a se reduzir no mundo, e em pouco tempo deixaria de ser
uma moeda internacionalmente desejada. O livre comércio era, para a Inglaterra, chave
de sua prosperidade.
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1.2 Surgimento do Dólar

Quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra, a moeda em
circulação no país chamava-se "continentals". A Guerra da Independência, em 1776, foi
o motivo principal para a criação do dólar. As 13 colônias que formavam o território
americano precisavam de uma moeda que financiasse a revolução que transformou os
EUA em uma nação soberana.
A inexistência de um banco nacional obrigava o governo federal a fazer todas as
suas transações através de estabelecimentos privados ou em espécie.
Em 1840, o presidente Martin Van Buren criou o "sistema de Tesouro
independente", que se ocupou das operações financeiras do governo através de suas
agências abertas em todo o território nacional. Mas o Tesouro não era um banco e não
podia emitir cédulas, todos os lucros e despesas governamentais tinham que ser
efetuados em ouro ou prata. O Estado não podia custear desembolsos que
ultrapassassem os impostos arrecadados, a não ser que recorresse à emissão de
obrigações subscritas em ouro.
As necessidades de financiamento da Guerra de Secessão (1861-65) deram
origem a diversas disposições monetárias que permaneceram vigentes até o final do
século. O Tesouro começou por emitir "notas à vista" (demand notes), que não tinham
curso legal mas eram conversíveis em ouro.
Não obstante, a escassez de reservas de ouro do Tesouro obrigou a suspender
imediatamente a conversibilidade, e até o fim da guerra o financiamento pôde ser feito
graças à emissão de notas do Tesouro (US Notes), respaldadas apenas na boa-fé e na
reputação do governo. Elas eram chamadas popularmente de "notas verdes"
(greenbacks), nome que ainda hoje o dólar norte-americano tem em todo o mundo.
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Devido às crescentes dificuldades para obter empréstimos e ao crescimento dos
gastos o secretário do Tesouro, Salman P. Chase, decidiu aplicar em todo o país o
sistema de livre criação de bancos, autorizado por uma lei de 1869, a National Bank
Act.
Essa lei autorizava qualquer grupo de cinco pessoas a constituir uma "associação
bancária nacional “e emitir notas correspondentes a suas obrigações do governo federal,
depositadas

junto

ao

Controlador

da

Moeda.

Para impedir a concorrência entre essas notas e as dos bancos estaduais, estes últimos
tinham que pagar uma taxa de 10%, o que logo os levou a sair de circulação.

Os bancos estaduais contra-atacaram, oferecendo serviços de pagamento por
cheque contra as contas em depósito, o que se mostrou um atraente substituto para as
emissões

dos

bancos

privados.

Assim, no fim da Guerra de Secessão a extraordinária diversidade de formas de
pagamento, representando as obrigações de milhares de bancos, haviam-se reduzido às
"notas verdes" e às notas dos bancos privados (chamados national banks), que não
podiam ser convertidas em metal, mas cujo número estava estritamente limitado.
Em 1913 nasceu o Federal Reserve , que é o banco central dos Estados Unidos,
sua ideia era criar um banco central independente para fornecer uma fonte de dinheiro
que se expandisse e contraísse em resposta às mudanças na demanda.
O dólar só passou a exercer o papel que possui hoje a partir do século XX. Após
a Segunda Guerra Mundial, os países abalados pela guerra, especialmente europeus, se
tornaram mais dependentes dos produtos estadunidenses. Isso fez com que os mesmos
passassem a adquirir dólares, dando à moeda, um caráter internacional e confirmando a
hegemonia capitalista dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos eram considerados devedores de pouca credibilidade no
cenário internacional e, ao contrário da
maioria dos países europeus, não havia
em sua Constituição nenhuma lei que
desse ao Estado o controle exclusivo
da emissão de moeda. Esta falta de
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legislação levou a uma situação caótica, pois propiciou a existência sem controle de
inúmeras formas de pagamento.

1.3 Ascenção do Dólar

O dólar passou a ser referência em todo o mundo no começo do século XX ,
quando o padrão ouro fracassou. Com início da Primeira Guerra , o padrão ouro caiu e o
foi instaurado um período de desequilíbrio na economia . Assim , já no período da
Segunda Guerra Mundial consolidou-se a visão de que seria necessário uma moeda forte
e com uma taxa de câmbio fixa.
Desse modo em 1944 houve uma reunião de 44 países em Bretton Woods , nos
Estados Unidos , com o objetivo de definir uma nova ordem econômica mundial ,
reestabelecendo o capitalismo mundial.

Nessa reunião surgiram duas ideias, uma

britânica e uma norte-americana . A primeira, um economista britânico John Keynes
sugeriu a de criação do ICU (International Clearing Union), cujo papel seria criar e
regular o crédito para evitar flutuações econômicas muito grandes e a criação de uma
nova moeda monetária , o bancor.
A proposta norte-americana, sustentada pelo oficial do Tesouro dos Estados
Unidos, Harry White, mantinha a vinculação do câmbio com o ouro, porém a única
moeda que teria o valor fixado diretamente com o ouro seria o dólar. Essa ideia
prevaleceu, devido a situação econômica do país frente ao cenário pós-guerra. Essa
ligação do dólar ao ouro durou até a o início da década de 1970.
Outras medidas adotadas na Bretton Woods foram a criação do Fundo Monetário
Internacional ( FMI ) que administraria o sistema de pagamentos internacional e
determinaria a cotação de outras moedas perante o dólar, o FMI seria um fundo em que
os países poderiam fazer movimentações de dinheiro do caso necessitassem de injeção
de capitais em sua economia, respeitando, claro, alguns preceitos de disciplina fiscal a
serem ditados pelos dirigentes do fundo, e o surgimento do Banco Mundial que
funciona até hoje como uma espécie de Agência de Crédito tamanho família, destinada
a fornecer capitais para políticas e projetos de desenvolvimento no mundo todo.
9
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No entanto, um dos problemas da Bretton era que ele era dependente da situação
econômica dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra, houve uma escassez de dólares
no mundo , para solucionar esse problema os países que precisavam da moeda tinham
que exportar produtos para os Estados Unidos e assim , conseguir comprar a moeda.
Isso gerou uma recuperação econômica mundial e consequentemente maior geração da
moeda, o que resultou o dólar em uma moeda de pagamento internacional confiável.
Em 1973 , com o choque do Petróleo , o sistema Bretton Woods foi deixado de
lado e começou a vigorar o atual regime de câmbio flutuante.
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1.3 Dólar no Brasil e na China

BRASIL : A alta do dólar , causada por preocupações fiscais em relação ao
governo, faz com que o dólar comercial passou de R$ 4 pela primeira vez na história,
na terça-feira (22/09) e o dólar turismo que chega a R$ 4,31 em espécie e R$ 4,53 no
cartão pré-pago. Desde a criação do Plano Real, em 1994, o dólar chegou a atingir R$ 4
durante do dia em 10 de outubro de 2002, mas nunca tinha superado esse valor.
O valor do dólar varia ao longo do dia e, por isso, a cotação de fechamento não
necessariamente será a maior da história.
Já na quinta-feira 24/09 o dólar passa a marca de R$ 4,24 nesta quinta-feira (24),
renovando a máxima da história, o dólar virou e passou a cair no início da tarde, no entanto.
Às 16h07, o dólar tinha queda de 2,10%, a R$ 4,0590. Na máxima da sessão, chegou
a saltar para R$ 4,2491 e, na mínima, foi a R$ 4,0577. Como mostra o gráfico abaixo.
DÓLAR COMERCIAL - 24/09/2015 16h39

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar

4,0633

4,0655

-1,94%

4,0200

4,2600

-2,29%

com.
Dólar tur.
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A alta do dólar é uma preocupação do Banco Central, pois tem impacto na inflação.
Isso acontece porque insumos e produtos importados ficam mais caros e tendem a ser
repassados aos preços finais.
Para interferir nesse mercado, o BC tem três tipos de instrumento: pode atuar com os
contratos de "swaps cambiais", com os leilões de linha e com a venda direta de dólares do
mercado. Os swaps são contratos para troca de riscos: o BC oferece um contrato de venda de
dólares, com data de encerramento definida, mas não entrega a moeda norte-americana. No
vencimento desses contratos, o investidor se compromete a pagar uma taxa de juros sobre o
valor deles e recebe do BC a variação do dólar no mesmo período. Se o dólar cair, no
entanto, o BC tem lucro com os swaps.
A vendas diretas de dólar são feitas no mercado à vista – ou seja, é dinheiro entrando
no mercado. Os recursos saem das reservas internacionais brasileiras. O Banco Central reluta
em utilizar este instrumento para evitar uma queda das reservas cambiais – que são
consideradas importantes para evitar uma desconfiança maior. As vendas diretas tendem a
reduzir a cotação do dólar frente ao real, seguindo o princípio da oferta e da procura: quanto
mais dólares à disposição, mais baratos eles ficam.
Os leilões de linha também são feitos por meio da venda de moeda norte-americana
no mercado à vista, com recursos das reservas internacionais brasileiras. Mas os dólares têm
de ser devolvidos ao Banco Central nos meses seguintes. Durante esse período, ficam no
mercado. Como retornam às reservas cambiais, o BC considera que essas operações não
impactam as reservas cambiais. Os leilões de linha tendem a reduzir a pressão pela alta da
moeda. Isso porque, com mais dólares no mercado, seu preço tende a ficar menor.
O presidente do BC, Alexandre Tombini, optou pela ultima alternativa e por isso o
dólar teve uma leve queda no final da tarde de quinta-feira (24).
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O gráfico abaixo mostra a alta do dólar no último ano.

CHINA : A política chinesa de manter sua moeda artificialmente desvalorizada
surtiu efeito. As exportações da China para os Estados Unidos recuaram menos que as
vendas de outros países, como o Brasil. De janeiro a setembro, as vendas chinesas para
os EUA caíram 15%, conforme dados do Departamento de Análises Econômicas do
governo americano.
A política monetária chinesa é hoje uma das principais ameaças à recuperação
do comércio global. No início da crise, a China puxou a recuperação, com seu apetite
por commodities. Agora, o yuan fraco pode ter efeito contrário, provocando uma nova
onda protecionista.
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Com a queda da demanda dos EUA, voltaram a atrelar o yuan ao dólar, para não
perder competitividade e provocar desemprego. O problema é que o dólar perdeu valor
e o yuan foi junto. Na prática, equivale a uma desvalorização da moeda da China.

14

Crises Financeiras

2.0

Capítulo II . Crises

2.1

Crise de 29

No fim do século XIX os Estados Unidos teve um significativo crescimento
econômico, beneficiando-se dos resquícios da Revolução Industrial. Do outro lado do
Atlântico, os conflitos coloniais começavam a aparecer, ameaçando a hegemonia
econômica da Inglaterra e do restante da Europa.
A partir de 1913, com a subida do democrata Thomas Woodrow Wilson à
presidência dos Estados Unidos, o país entrou em uma nova era econômica, alcançando
grande expansão industrial. Paralelamente, em 1914, conflitos e disputas territoriais
levaram a Europa a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a prosperidade econômica
despontava no norte do continente americano, o continente europeu amargava com as
consequências de uma longa guerra, que devastava os campos, mutilava e matava a
população, levando-a à miséria e à fome.
Mantendo-se neutro no conflito, os Estados Unidos passaram a investir na
indústria bélica, fornecendo armas aos países aliados. Somente em 1917, quando a
guerra já chegava ao fim, os norte-americanos entraram no conflito ao lado da
Inglaterra. Em 1918 a Alemanha assinava a derrota, pondo fim à guerra.
Apesar de ter participado da última etapa da guerra, os americanos não sofreram
diretamente as suas consequências, já que as batalhas foram travadas longe do seu
território. No pós-guerra, os Estados Unidos firmaram-se como a nova potência
mundial. Expandiu o comércio com a América Latina e Ásia, antes dominado pela
Inglaterra. Abriu a concessão de créditos e empréstimos à França e à Inglaterra,
permitindo expansão da exportação de produtos agrícolas e industriais àqueles países.
De 1918 a 1928, o país atingiria o auge econômico da chamada era de ouro da geração
do jazz.
No período da guerra, a indústria de armas norte-americana alcançou grande
prosperidade, vendendo seus produtos bélicos para os países europeus. No pós-guerra,
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os campos europeus estavam devastados, as indústrias em ruínas, os norte-americanos
passaram a exportar alimentos e produtos industriais para aquele continente.
A economia dos Estados Unidos cresceu vigorosamente, atingido uma grande
produção entre 1918 e 1928. Era o período de prosperidade que entraria para a história
com o sugestivo nome de “American Way of Life”, literalmente, modo de vida
americano. O consumismo da classe média norte-americana era incentivado pela
facilidade e expansão do crédito, levando a população, mergulhada no fascínio da ilusão
consumista, ao endividamento. Grande parte dessa classe média investiu as suas posses
na economia volátil da bolsa de valores.
Com o fim da grande guerra, o apogeu da prosperidade econômica sofreu uma
estabilização. A indústria bélica foi a mais afetada, pois a produção de armas diminuiu
em tempos de paz. Os soldados que retornaram do conflito não conseguiam ser
inseridos no mercado de trabalho. Aos poucos, a Europa começou a recuperar-se das
consequências da guerra. França e Inglaterra, principais devedores dos norteamericanos, passaram a saldar as suas dívidas, a partir de 1922. As exportações
diminuíram para o continente europeu.
De 1924, até a crise de 1929, a economia norte-americana viveu a euforia do
período que ficou conhecido como “Big Business”. Para garantir o recebimento da
dívida da França e da Inglaterra, que em contrato viria do pagamento da Alemanha,
nação condenada internacionalmente a pagar as reparações da guerra, os Estados Unidos
investiram nas empresas germânicas, garantindo o recebimento dos seus débitos na
Europa.

No período do “Big Business”, também a paisagem dos centros urbanos foi
alterada substancialmente, com velhos edifícios sendo demolidos e dando passagem a
grandes arranha-céus, símbolos absolutos da opulência que se vivia; as ruas encheramse de automóveis, a evidenciar o crescimento das fábricas automobilísticas; e , nas
casas, as famílias de classe média usufruíam-se de aparelhos eletrodomésticos, outra
característica do desenvolvimento tecnológico que o país alcançara. Sem perceber as
armadilhas de uma economia volátil, o governo estimulava o desenvolvimento
econômico em vários setores, inibia as importações e incentivava o consumo, além da
concentração de capitais.
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A prosperidade conseguida durante a Primeira Guerra Mundial, foi
substancialmente perdendo espaço à medida que a Europa se recuperava
economicamente. Grande parte dos produtos industriais norte-americanos exportados
foi deixando de ter mercado. Produzia-se mais do que se vendia, tanto na agricultura
quanto na indústria. O desemprego nos campos originou um êxodo da população para
os

centros

urbanos,

saturando

o

mercado.

Nos grandes centros urbanos, a economia estava cada vez mais voltada para o
mercado especulativo. Com o crescimento e mecanização das indústrias e o lucro
exorbitante que geravam, as suas ações passaram a ser cotadas além do que valiam,
atingindo grandes preços, fazendo com que o número de investidores na bolsa
aumentasse significativamente. No meio da euforia, surgiram as sociedades anônimas e
as empresas responsáveis somente em gerir e investir dinheiro. Sem controle, a
especulação

do

mercado

camuflou

o

real

valor

das

ações.

Com a diminuição das exportações agrícolas, os proprietários rurais deixaram de
poder saldar a suas dívidas, tendo que pagar milhões para armazenar os grãos não
vendidos. Do campo, a crise expandiu-se para as cidades e, consequentemente, atingiu
as indústrias, que diante de uma produção maior do que a consumida, foi obrigada a
demitir trabalhadores. O desemprego retraiu o consumo, e atingiu as instituições
bancárias. Estava armado o cenário para o grande colapso econômico
No dia 3 de setembro, o jornal “The New York Times” publicava que a Bolsa de
Nova York atingira o ápice histórico de 452 pontos. O marco atraiu ainda mais novos
investidores, que seduzidos pela valorização das ações, arriscaram todo o capital que
tinham naquele aparente negócio seguro, sem que se apercebessem do engodo.
Mas a realidade dos Estados Unidos, em 1929, estava aquém da euforia do mercado.
Num desencadear avassalador, o desemprego, o aumento dos estoques do que se
produzia, impossibilitaram que os industriais tivessem capital para saldar as dívidas e
continuassem a manter os seus negócios. Acossados, muitos empresários foram
obrigados a vender as suas ações no mercado, elevando o seu valor para que pudessem
obter maiores lucros. Ao deslumbrar aquela forma de lucro, milhares de investidores
fizeram o mesmo, aumentando e pondo à venda as suas ações.
Mergulhada numa valorização excessiva e especulativa quanto ao valor real das
suas ações, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York assistiu ao
preço das ações cair vertiginosamente, levando à miséria aos milhares de investidores.
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O dia passou a ser chamado de “Quinta-Feira Negra” da economia. Desesperados, os
investidores tentaram vender suas ações, que àquela altura já não tinham valor algum.
Era o crash da Bolsa de Nova York, que levaria à ruína grandes fortunas, afetando toda
a economia mundial. Durante três anos o valor das ações na bolsa flutuou, conduzindo
os Estados Unidos à depressão econômica, que só terminaria na década seguinte,
quando a Europa voltou a mergulhar na guerra.
O efeito surtiu na direção contrária, com a elevação no valor das ações, elas não
encontraram compradores, passando a flutuar no mercado especulativo, atingindo um
valor nulo. Sem compradores, as ações despencaram vertiginosamente as suas cotações,
levando à falência de bancos e industrias.
No dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, o pregão da Bolsa de Nova
York passaria para a história como o dia mais negro da história da economia moderna.
Desde o início daquela semana que as vendas de ações no mercado tiveram um aumento
significativo. Na quinta-feira, ao perceberem que poderiam estar arruinados, os
investidores puseram à venda, logo pela manhã, 6.091.870 títulos, gerando um dos
maiores volumes de negócios da história da bolsa. O excesso de volume de vendas fez
com que os preços caíssem rapidamente.
Diante da gravidade do momento, o desespero tomou conta dos investidores,
que puseram as suas ações à venda a qualquer preço. Às 11h30, o pânico era geral. Uma
multidão de pessoas aglomerava-se nos arredores de Wall Street e Broad Street,
formando um imenso cordão de desesperados. Amanhã ainda não terminara, e já onze
conhecidos especuladores de Wall Street, então arruinados, já se tinham suicidado. Ao
meio dia as portas da Bolsa de Nova York foram cerradas, evitando que a multidão a
invadisse.
Diante da catástrofe iminente, os maiores banqueiros americanos fizeram uma
reunião de emergência. Entre eles, estavam Albert H. Wiggin, do Chase National Bank;
Thomas W. Lamont, do Morgan Bank; e, Charles E. Mitchell, do National Bank.
Juntos, decidiram injetar milhões de dólares na Bolsa de Valor, dando um pequeno
alívio à catástrofe. No fim do dia, 12.894.650 títulos foram negociados, um volume de
vendas que atingira todos os recordes de Wall Street. Estava consumada a “QuintaFeira Negra” da história da economia e, um dos maiores colapsos econômicos do
mundo.
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Com o a recuperação da economia europeia, a economia americana foi
seriamente afetada. Nos campos a agricultura produzia demasiadamente, nas cidades as
indústrias não tinham para quem vender. A oferta passou a ser maior do que a demanda,
forçando a queda dos preços e a diminuição da produção; o desemprego atingiu todos os
setores, o período de prosperidade findara, a retração da economia levou à queda das
ações

da

bolsa

de

valores,

levando-a

ao

colapso.

Após as turbulências do dia 24, os dias que se sucederam, sexta-feira e sábado,
25 e 26 de outubro respectivamente, uma aparente tranquilidade parecia ter voltado aos
negócios da Bolsa de Valores. Empresas de mercado chegaram a anunciar na sextafeira,

que

o

mercado

estava

sólido

e

mais

atrativo

do

que

antes.

Na segunda-feira, 28 de outubro, obteve-se um valor menor de vendas, mas com
quedas acentuadas de pontos, obrigando que os banqueiros fizessem uma outra reunião
emergencial. Ao fim de duas horas, ficou decidido que não haveria nenhuma ação de
resgate e injeção de mais dólares no mercado. Já não havia como controlar a situação.
Era a “Segunda-Feira Negra”.
No dia seguinte, 29 de outubro de 1929, o colapso da Bolsa de Valores de Nova
York foi concretizado. Logo pela manhã, um grande volume de papéis foi posto à venda
sem que encontrasse compradores. Ações outrora bem cotadas, chegaram a ser vendidas
a 1 dólar. Rumores de que os grandes magnatas da economia norte-americana estavam a
vender as suas ações, causaram ainda mais pânico aos investidores. Naquele dia, o
volume de vendas atingiu 16.410.030 de títulos, quantidade ainda maior do que o da
“Quinta-Feira Negra”.
O dia 29 de outubro de 1929, entrou para a história como a “Terça-Feira Negra”.
Quando chegou ao fim, deixara milhões de pessoas na miséria em todo o mundo.
Muitos dos arruinados eram ricos empresários, ou herdeiros de famílias abastadas. A
desolação criava uma cena trágica, especuladores caminhavam sem rumo pelas ruas de
Nova York, totalmente falidos. Ocorreram suicídios dos falidos por todo o mundo,
como o de um corretor que se atirou ao rio Hudson. Após o crash da bolsa, os preços
das ações valiam 80% a menos. Continuariam a flutuar por mais três anos, perdendo
gradativamente o seu valor.
Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos entraram
num período de recessão econômica conhecido como “Grande Depressão”, levando a
população à fome e à miséria. A depressão econômica só seria encerrada uma década
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depois. Os Estados Unidos eram os maiores credores do mundo, com a quebra das suas
indústrias, passou a exercer pressão para receber os seus pagamentos, levando a Europa
e a América Latina a sentir a crise econômica. No Brasil, ela afetou diretamente a já
capenga

exportação

do

café,

na

época

a

principal

economia

do

país.

Especulação, economia volátil e predadora, ambição, vários foram os fatores que
levaram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O mercado financeiro
parece que não aprendeu com a catástrofe financeira.

2.2 - Crise de 2008

A causa da crise que os Estados Unidos tiveram foi o desequilíbrio na maior
economia do mundo, os Estados Unidos e os ataques de 11 de setembro têm a ver com
isso. "Depois da ofensiva terrorista, o governo americano se envolveu em duas grandes
guerras, no Iraque e Afeganistão, e começou a gastar mais do que deveria", diz Simão
Davi Silber, professor do departamento de economia da Universidade de São Paulo
(USP). Para piorar a situação, ao mesmo tempo em que o país investia dinheiro na
guerra, a economia interna já não ia muito bem - uma das razões é que os Estados
Unidos estavam importando mais do que exportando. Em vez de conter os gastos, os
americanos receberam ajuda de países como China e Inglaterra. Com o dinheiro
injetado pelo exterior, os bancos passaram a oferecer mais crédito, inclusive a clientes
considerados de risco.
Aproveitando-se da grande oferta a baixas taxas de juros, os consumidores
compraram muito, principalmente imóveis, que começaram a valorizar. Porém, depois
disso, chegou uma hora em que a taxa de juros começou a subir, diminuindo a procura
pelos imóveis e derrubando os preços. Com isso, começou a inadimplência - afinal, as
pessoas já não viam sentido em continuar pagando hipotecas exorbitantes quando as
propriedades estavam valendo cada vez menos.
Nesse momento, faltou dinheiro aos bancos, que em um primeiro momento
foram ajudados pelo governo americano. Só que, ao mesmo tempo, surgiram críticas a
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essa política de socorro aos banqueiros. Frente à pressão política, a Casa Branca decidiu
que não ia mais interferir, deixando o banco Lehman Brothers quebrar. O fechamento
do quarto maior banco de crédito dos Estados Unidos causou pânico e travou o crédito.
Chegou a crise, que prejudica também o nosso país. "Sem crédito internacional, também
diminui o crédito no Brasil, caem as exportações e o preço das nossas mercadorias
aumenta o risco e a taxa de juros", explica Silber. O economista também afirma que as
recessões são recorrentes, mas essa é maior do que de costume.
A crise financeira de 2008 foi a maior da história do capitalismo desde a grande
depressão de 1929. Começou nos Estados Unidos após o colapso da bolha especulativa
no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédito bancário e
potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros, a crise financeira se
espalhou pelo mundo todo em poucos meses. O evento detonador da crise foi a falência
do banco de investimento Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008, após a
recusa do Federal Reserve (Fed, banco central americano) em socorrer a instituição.
Essa atitude do Fed teve um impacto tremendo sobre o estado de confiança dos
mercados financeiros, rompendo a convenção dominante de que a autoridade monetária
norte-americana iria socorrer todas as instituições financeiras afetadas pelo estouro da
bolha especulativa no mercado imobiliário.
O rompimento dessa convenção produziu pânico entre as instituições
financeiras, o que resultou num aumento significativo da sua preferência pela liquidez,
principalmente no caso dos bancos comerciais. O aumento da procura pela liquidez
detonou um processo de venda de ativos financeiros em larga escala, levando a um
processo de “deflação de ativos”, com queda súbita e violenta dos preços dos ativos
financeiros, e contração do crédito bancário para transações comerciais e industriais. A
“evaporação do crédito” resultou numa rápida e profunda queda da produção industrial
e do comércio internacional em todo o mundo.
Com efeito, no último trimestre de 2008 a produção industrial dos países
desenvolvidos experimentou uma redução bastante significativa, apresentando, em
alguns casos, uma queda de mais de 10 pontos base com respeito ao último trimestre de
2007. Mesmo os países em desenvolvimento, que não possuíam problemas como seus
sistemas financeiros, como o Brasil, também constataram uma fortíssima queda na
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produção industrial e no Produto Interno Bruto (PIB). De fato, no caso brasileiro, a
produção industrial caiu quase 30% no último trimestre de 2008 e o PIB apresentou
uma contração anualizada de 14% durante esse período.
Os governos dos países desenvolvidos responderam a essa crise por meio do uso
de políticas fiscal e monetária expansionistas. O Fed reduziu a taxa de juros de curto
prazo para 0% e aumentou o seu balanço em cerca de 300% para proporcionar liquidez
para os mercados financeiros nos EUA. Nos Estados Unidos, o presidente Barack
Obama conseguiu aprovar uma expansão fiscal de quase US$ 800 bilhões para
estimular a demanda agregada.
Apesar da forte queda da produção industrial e do PIB tanto nos países
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, a severidade da crise de 2008
ficou muito aquém dos resultados catastróficos verificados na década de 1930. No fim
de 2009, a economia americana começou a apresentar sinais positivos de recuperação,
apontando para um crescimento modesto em 2010.
Os países em desenvolvimento tiveram um desempenho econômico muito
superior ao dos países desenvolvidos durante a crise. O crescimento econômico da
China foi de 8,5% em 2009, mostrando uma pequena redução com respeito a 2008,
quando a economia cresceu 9%. A performance econômica da Índia também foi boa.
Após uma expansão de 7,3% do PIB em 2008, o crescimento foi reduzido para 5,4% em
2009. A performance econômica do Brasil durante a crise não foi tão boa como a da
China e da Índia. Após um crescimento robusto de 5,1% em 2008, o PIB caiu 0,7% em
2009. Em 2010, contudo, a economia brasileira apresentou uma forte recuperação,
apresentando um crescimento econômico superior a 7%.
No Brasil, a expansão fiscal começou antes da expansão monetária devido a um
“comprometimento irracional” do Banco Central (BC) com um regime de metas de
inflação muito rígido. Nesse contexto, o governo Lula aprovou um pacote de estímulo
fiscal no fim de 2008, constituído de aumento do investimento público, redução de
impostos e aumento do salário mínimo e do seguro desemprego. A redução da taxa de
juros começou apenas em janeiro de 2009, após o colapso da produção industrial e da
disseminação de rumores quanto a possível demissão do presidente do BC. Como
resultado da demora no relaxamento na política monetária, o PIB declinou 0, 7% em
2009.
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O gráfico traz vários detalhes interessantes. Até o início da década de 1970,
quando os EUA ainda viviam sob alguns resquícios de padrão-ouro, os preços dos
imóveis permaneceram praticamente constantes. Durante a década de 1970, os preços
praticamente duplicaram, mas isso foi efeito da alta inflação monetária ocorrida naquela
década (que ficou conhecida como a década perdida dos EUA), e não especificamente
de uma bolha. Já durante a década de 1980 houve um mini-bolha, a qual estourou no
início da década de 1990 (aficionados por economia podem pesquisar sobre a retração
do mercado imobiliário americano nesta época).
A partir de 1993, início do governo Clinton, os preços voltaram a subir
continuamente. E aceleraram vertiginosamente a partir de 2001 até entrarem em
colapso em 2008.
De um lado, havia duas empresas nominalmente privadas, mas que atendiam
exclusivamente aos desejos do governo federal. Estas duas empresas se tornaram
mundialmente conhecidas em 2008, quando houve a quebradeira: trata-se da Federal
National Mortgage Association (mo Fannie Mae) e a Federal Home Loan Mortgage
Corporation (popularmente conhecida como Freddie Mac).
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Essas duas empresas foram criadas pelo Congresso americano e são oficialmente
conhecidas como "empresas apadrinhadas pelo governo", pois usufruem vários
privilégios concedidos pelo governo. Primeiro, vamos entender o que elas fazem;
depois, veremos por que elas são assim conhecidas.
Fannie Mae e Freddie Mac são empresas voltadas exclusivamente para o mercado
imobiliário.

Mais

especificamente,

elas

garantir liquidez ao mercado de hipotecas.

são

empresas

que

existem

para

Elas não emprestam dinheiro para

compradores de imóveis; elas apenas compram estes empréstimos dos bancos.
Fannie e Freddie, ao comprarem as carteiras de empréstimos imobiliários dos
bancos, permitiam que os bancos dessem continuidade aos seus empréstimos. Em
outras palavras, após um banco conceder um empréstimo para um comprador de
imóveis, ele podia vender este empréstimo para Fannie ou Freddie. Ato contínuo, este
empréstimo não mais estaria nos livros contábeis do banco, o qual estaria agora livre
para fazer novos empréstimos.
A partir do momento em que os critérios exigidos para se conceder empréstimos
imobiliários foram artificialmente relaxados por imposição do governo americano, e a
partir do momento em que o próprio governo adotou políticas que estimulavam a
aquisição de imóveis, foi apenas uma questão de tempo para que o setor imobiliário se
tornasse um território propício à especulação.
O aumento na demanda por imóveis — estimulado pelo acesso artificialmente
facilitado aos financiamentos — gerou um inevitável e contínuo aumento nos preços
dos imóveis. Este aumento contínuo, por sua vez, produziu o "inesperado" efeito de
atrair especuladores para o mercado imobiliário.
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2.3 – Situação Atual

A cotação da moeda subiu 68% ante o real nos últimos 12 meses, em 3 de setembro
de 2014 o dólar estava a R$ 2,23. Muitos fatores explicam a alta da cotação. Alguns
países têm motivos internos, como é o caso de Brasil e da Argentina, por exemplo, que
passam por momentos de maior turbulência política, o que gera certa desconfiança de
investidores. Já em países europeus e no Japão, a valorização do dólar em relação ao
euro e iene é resultado da própria desvalorização dessas moedas como política cambial
para impulsionar exportações. Como dito anteriormente nesse trabalho , o dólar teve
uma alta significativa , abaixo estão alguns motivos para aumento da cotação :

•

Proposta de Orçamento com déficit no Brasil

A proposta de um Orçamento deficitário para 2016 foi responsável por boa parte do
mau humor dos investidores nesta semana.

O mercado dá praticamente como certo
que o Brasil vai perder seu selo de bom
pagador. O país já perdeu o grau de
investimento na classificação de crédito da
Standard and Poor's (S&P) . A nota do país foi
rebaixada de "BBB-" para "BB+",

com

perspectiva negativa . No mercado financeiro, a
nota de um país funciona como um "certificado
de segurança" que as agências de classificação
dão a países que elas consideram com baixo risco
de calotes a investidores. A imagem ao lado
mostra a classificação das agências de risco.

25

Crises Financeiras

•

Investidor estrangeiro está dando ‘tchau’ para o Brasil

Nesse clima de desconfiança, muitos investidores estrangeiros já estão deixando o
Brasil ou desistindo de vir para cá. Como a expectativa é de alta do dólar,
os gringos estão comprando mais dólares no mercado futuro, como precaução. Uma vez
que o mercado futuro influencia as cotações do mercado à vista, cresce a pressão pela
alta do dólar.

•

A economia dos EUA está melhorando. E o Fed pode aumentar os juros

O mundo aguarda pelo momento em que o Federal Reserve (o Fed, banco central
dos EUA) vai aumentar o juro básico, que foi zerado na crise de 2008 com o objetivo de
estimular a economia.

Como os EUA voltaram a crescer, o Fed avalia que o juro não precisa ficar mais
perto de zero. A questão, que respinga no Brasil, é que com taxas de retorno maiores
nos EUA os investimentos em dólar tendem a ficar mais atrativos e a procura por dólar
cresce – aumentando a cotação ante o real.

•

China vai mal. E isso pode atrapalhar as exportações brasileiras

Se por um lado o dólar caro é bom para os exportadores brasileiros, pois o produto
nacional fica mais barato lá fora, por outro lado o desaquecimento da economia da
China pode atrapalhar as exportações. A China é o principal destino dos produtos
brasileiros (20% da nossa exportação no primeiro semestre foi para lá). Com a demanda
chinesa em baixa, o Brasil é prejudicado. Além disso, a cotação das commodities está
em queda após anos de bonança.
A recessão atual possui fatores bastante preocupantes como a queda rápida do
crescimento, o aumento da volatilidade e a participação cada vez menor do investimento
agregado na economia.
As principais consequências da atual crise financeira são a retomada da inflação em
um ritmo acelerado, principalmente no primeiro semestre com todas as consequências
que isso pode trazer, como perda real do poder aquisitivo dos salários e sérios
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problemas para a cadeia produtiva nacional. O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) acumula no ano, uma valorização de 7,54% no mês de
setembro . Em 2014 a inflação era de 6.41 % e em 2013 ela estava em torno de 5,91 % ;
provocou inevitavelmente um forte ajuste na cotação do Dólar e outras moedas fortes
como o Euro ; com a instabilidade na economia, o risco de inadimplência cresce e isso
faz com que imediatamente os bancos aumentem a rigidez das suas condições para
concessão de crédito. O resultado será um cenário muito mais difícil para se obter
financiamento nas instituições privadas no momento de crise.
No dia 23/10 ,houve uma queda do dólar ante o real ,ele oscilou entre a mínima de
R$ 3,8660 às 9h22 e a máxima de R$ 3,9270 às 11h25. No mercado futuro, que fecha
apenas às 18 horas, o dólar para novembro tinha nesta tarde baixa de 0,54%, aos R$
3,8990.
Isso se deu porque o Banco do Povo da China anunciou corte de 0,25 ponto
porcentual em suas taxas de juros de empréstimos e depósitos de um ano. Além disso, o
BC chinês removeu o limite sobre as taxas de depósitos para bancos comerciais e
cooperativas rurais, em um movimento em direção à liberalização dos juros.Com isso, o
BC eleva a capacidade dos bancos de fazer operações de crédito, o que é um estímulo
adicional à economia.
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3

Capítulo III : Soluções para a crise

3.1 Principais soluções dos EUA

O Federal Reserve, banco central norte-americano, decidiu no dia 28/10/15 manter
novamente a taxa de juros dos Estados Unidos próximas a zero. O mais poderoso banco
central do mundo não eleva os juros há cerca de uma década.

Os mercados já previam que não havia qualquer chance de o Fed elevar as taxas
nesta tarde, ao final de dois dias de reunião de política monetária.

O câmbio e as ações reagiram imediatamente. Após a decisão, o dólar mudou de
direção e fechou em alta, cotado a R$ 3,92. A Bovespa também virou após a decisão do
Fed e fechou em queda, seguindo três dias de baixa.

Em setembro o órgão decidiu manter as taxas, contrariando expectativas de parte do
mercado, alegando que ainda há riscos globais que podem "frear a economia".

Após reunião, o Fed informou que ainda está monitorando os desenvolvimentos
econômicos e financeiros no exterior, mas não repetiu que os riscos globais terão impacto
provável na economia dos EUA. O Fed vai aguardar até 2016 para iniciar o ciclo de altas
ante a taxa perto de zero atual.
Apesar de a manutenção da taxa ser esperada por investidores, o Fed deixou em
aberto a possibilidade de elevar os juros em dezembro.
Uma alta dos juros dos Estados Unidos poderia atrair para lá recursos atualmente
investidos em mercados com taxas maiores, como o Brasil, e deixaria o dólar mais caro
por aqui.
A taxa básica de juros dos EUA (equivalente à Selic brasileira), vem sendo mantida
no piso histórico desde o final de 2008, quando foi reduzida para dar fôlego à economia
norte-americana durante a crise financeira internacional. A última elevação dos juros ocorreu
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em junho de 2006.A manutenção dos juros nos EUA evita temores de uma turbulência em
mercados emergentes.
Contudo, o professor de finanças da Universidade de Stanford, Darrell Duffie,
afirmou em agosto, em Campos de Jordão, que a alta dos juros nos EUA poderia beneficiar o
Brasil, apesar de provocar uma possível fuga de recursos dos investidores.

O Banco Central deu continuidade à rolagem dos contratos de swap cambial. Os
swaps são contratos para troca de riscos: o BC oferece um contrato de venda de dólares, com
data de encerramento definida, mas não entrega a moeda norte-americana. No vencimento
desses contratos, o investidor se compromete a pagar uma taxa de juros sobre o valor deles e
recebe do BC a variação do dólar no mesmo período. Esses contratos servem também para
dar “proteção” aos agentes que têm dívida em moeda estrangeira.

Entre as medidas criadas para combater a crise financeira de 2008 — que levou
diversos bancos americanos à falência e levou a economia mundial à recessão—, o Fed
anunciou, em dezembro daquele ano, a redução da taxa de juro básica do país para
0,25%. A principal intenção era baratear o custo de empréstimos às instituições
financeiras atingidas pela crise. Com dinheiro no caixa, os bancos poderiam conceder
mais financiamentos à população e estimular o consumo.

Com acesso a capital mais barato, muitos investidores resolveram aplicar
recursos em economias emergentes, que, apesar do risco elevado em relação a outros
países, ofereciam taxas mais altas de retorno. O Brasil foi um dos principais destinos
escolhidos.

Com a maior oferta de moeda estrangeira por aqui, a cotação do dólar caiu em
relação ao real — em meados de 2011, o dólar chegou a cair para abaixo de R$ 1,50.

As medidas criadas pelo Federal Reserve sempre tiveram um prazo de validade,
que está atrelado à recuperação da economia americana. Na medida em que o consumo
ganhava força e o mercado de trabalho se aquecia, com o aumento da criação de vagas e
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redução da taxa de desemprego, o Fed começou a indicar que poderia começar a reduzir
os estímulos.

O bom desempenho da economia dos Estados Unidos em 2014 (o PIB
americano cresceu cerca de 2,5% no período), aliado à forte recuperação do mercado de
trabalho e redução do desemprego, oferece a base que o Fed precisava para voltar a
elevar o juro .As estimativas entre especialistas e fontes próximas ao Fed é de que a
alteração, a primeira após quase sete anos, deva ocorrer em junho.

Com a alta do juro nos Estados Unidos, deverá ocorrer no Brasil um processo
inverso ao observado nos anos seguintes à crise de 2008.

A taxa de juro mais elevada lá, além de indicar confiança maior do Fed na
retomada da economia dos EUA, torna mais rentáveis os títulos americanos —
considerados os mais seguros do mundo. Soma-se isso ao péssimo momento político e
econômico brasileiro, e a tendência é de que ocorra uma migração dos investidores
estrangeiros que hoje aplicam dólares aqui para lá. Como o dólar também obedece à lei
de oferta e demanda, quanto menos tem no Brasil, mais alto o preço fica.
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3.2 Principais soluções no Brasil
O Ministério do Planejamento encaminhou

no dia 4/11/15 à presidente da

Comissão Mista de Orçamento (CMO), senadora Rose de Freitas , e ao relator do
Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2016, deputado Ricardo Barros uma proposta de
redução de despesas para o Orçamento do próximo ano.
Os cortes programados são :
•

Reajuste dos servidores

O reajuste dos servidores seria adiado de janeiro para agosto do ano que vem, o
que geraria uma economia de R$ 7 bilhões. A medida depende de negociação com os
servidores e de aprovação no Congresso.
•

Concursos.

Os concursos públicos para os três poderes ficariam suspensos até o ano que
vem, o que reduziria R$ 1,5 bilhão do orçamento. A mudança depende de uma alteração
no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA).
•

Abono de permanência.

O abono de permanência que é o benefício pago a alguns servidores que chegam
à idade de aposentadoria, mas permanecem no trabalho,

seria eliminado, o que

representaria redução R$ 1,2 bilhão no orçamento. A medida depende de uma PEC.
•

Teto de remuneração

O governo implementaria um teto de remuneração para o serviço público, que
reduziria os gastos em R$ 800 milhões. A medida depende de uma PEC.
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•

Gastos administrativos

Seriam reduzidos R$ 2 bilhões , com a renegociação de aluguéis, limite de
gastos e redução no número de cargos de confiança. A mudança depende de alteração
no

PLDO
•

e

no

PLOA.

Minha Casa, Minha Vida.

A intenção do governo é retirar do orçamento as despesas com o programa
integralmente custeadas pela União, deixando parte delas a cargo do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), o que geraria uma economia de R$ 4,8 bilhões. A
iniciativa
•

depende

de

uma

medida

provisória.

PAC ( Programa de aceleração do crescimento).

O governo também anunciou corte de R$ 2,7 bilhões no direcionamento de
emendas parlamentares. A proposta é que as emendas impositivas sejam
direcionadas para obras do PAC já previstos na PLOA. A mudança depende de
alteração
•

na

PLDO

e

na

PLOA.

Saúde.

O orçamento da saúde será reduzido em R$ 3,8 bilhões, mantendo o
investimento mínimo previsto na Constituição. A medida depende de alteração no
PLDO

e

•

no

PLOA.

Preços agrícolas.

A estimativa de gasto com subvenção para garantia de preços agrícolas sofreria
redução

de R$ 1,1 bilhão. A mudança depende de alteração

no

PLOA.

Se os cortes forem aceitos essas medidas gerariam uma redução de R$ 26 bilhões para
os cofres públicos no próximo ano .da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento,
Nelson Barbosa.
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Na ocasião em que informou as medidas para redução de despesas, o governo também
anunciou ações para aumentar a arrecadação de receitas, entre elas a recriação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
As receitas esperadas pelo planalto:

Que envolvem redução de gasto tributário:
•

Reintegra

Alíquota seria mudada para 0,1% em 2016; 1% em 2017; 2% em 2018 e 3% em
2019. A medida teria impacto de R$ 2 bilhões.
•

PIS/Cofins

O benefício tributário do PIS/Cofins — Regime Especial da Indústria Química
(Reiq) sofreria redução de 50% em 2016 e extinção em 2017. A mudança geraria
arrecadação de R$ 800 milhões.
•

JCP

Os Juros sobre Capital Próprio (JCP) — Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ)/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) teriam Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) limitada em 5% para cálculo e aumento da alíquota de 15% para
18%, o que gera receita de R$ 1,1 bilhão.
•

IRPJ/Sistema

Dedução do valor devido ao Sesi, Sesc e Sest, equivalente ao benefício do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
pela exclusão dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, conforme o caso. A medida tem impacto de R$ 2 bilhões.
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Que envolvem aumento da arrecadação:
•

IRPS

O Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), que tem tributação
progressiva de 15%, passaria a ter tributação exclusiva de 15% até R$ 1 milhão; 20% de
R$ 1 milhão a R$ 5 milhões; 25% de R$ 5 milhões a R$ 20 milhões e 30% para mais
de R$ 20 milhões. O impacto da mudança é de R$ 1,8 bilhões.
•

CPMF/Redução do IOF.

Volta

da Contribuição

Provisória

sobre

as

Movimentações

Financeiras

(CPMF),com alíquota de 0,20%, com redução do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF). A medida seria imposta por meio de PEC e posterior decreto, e tem previsão de
impacto de R$ 32 bilhões.
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3.3 Como o aumento generalizado do dólar influenciou na vida dos brasileiros

O turista brasileiro nos Estados Unidos é um dos mais prejudicados com a alta
do dólar pois consumir está ficando mais caro. O salário em real continua o mesmo, mas
o câmbio para a moeda americana está aumentando o valor em moeda brasileira. Assim,
está mais caro comprar dólar e comprar em dólar. Para o turista, também há o preço das
passagens aéreas que são quantificadas em dólar e, que, portanto, estão ficando mais
caras. Isso pode gerar mais viagens para dentro do nosso país, em vez de viagens para o
exterior.
Outra consequência que poderá ser vista em pouco tempo é o aumento de alguns
preços, já que muitos componentes são importados e a moeda mais utilizada é o dólar
americano. Assim, mesmo o consumidor comum começará a perceber aumento de
preços em alguns setores da economia. E, dependendo de quanto o dólar subir, esse
aumento de preços poderá se tornar generalizado, aumentando a inflação por aqui.
Essa inflação, que sempre começa afetando os produtos internacionais,
importados, acaba também contaminando os produtos que, teoricamente não
precisariam estar com seus valores baseados na moeda dos Estados Unidos. Isso é
devido a muitos dos produtos serem comercializados em dólar para exportação, e, se
eles são vendidos lá fora por um preço maior, o comerciante brasileiro acabará
aumentando o preço por aqui para não ter desvantagem na venda. Desse modo, há um
círculo vicioso que empurra todos os preços para cima, independente de ter peças ou
componentes dolarizados.
Nesse cenário, alguns importadores poderão fazer a escolha de comprar da
indústria brasileira para não pagar mais caro, ou seja, vão movimentar mais o consumo
dos produtos fabricados no Brasil, ocasionando um aumento de geração de empregos
por aqui e, consequentemente, um aquecimento da economia para a indústria nacional.
Esse movimento beneficia os empresários brasileiros que produzem por aqui, mas
também motiva esses mesmos empresários a exportarem para ter um lucro maior.
Uma última consequência vista com a alta do dólar, e, consequente desvalorização
da nossa moeda, o Real, é a chegada de muitos turistas estrangeiros, que podem
consumir e injetar dinheiro na nossa economia. Isso irá melhorar a economia local e
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poderá melhorar a vida dos habitantes das regiões em que o turismo estrangeiro é maior,
como a grandes capitais e cidades turísticas brasileiras.
A elevação do dólar atingirá o setor de supermercados, o que resultará na elevação
do nível dos preços de alguns dos alimentos e demais categorias nos supermercados.
Por um lado, a alta do dólar favorece a venda no mercado interno de produtos nacionais.
Porém, por outro lado, este “fenômeno econômico” deixa os produtos importados mais
caros e, assim, os preços tornam-se mais elevados e impacta diretamente na inflação.
No que tange aos produtos mais afetados com a elevação do dólar, podemos
destacar: azeites, vinhos importados, bacalhau, alguns itens de higiene e beleza (como o
desodorante, por exemplo, que possui insumos importados ou cujo produto é fabricado
fora do país) e alguns itens relacionados diretamente com ao trigo, como o pão francês e
as massas em geral.
Neste contexto, os consumidores tendem a utilizar com mais frequência os produtos
similares nacionais, uma vez que a busca pelos importados nos últimos anos cresceu
exatamente pela baixa do dólar, cenário bem diferente do atual. Mesmo assim produtos
como soja, carne, café , milho e açúcar também têm seus preços elevados porque
mesmo que eles sejam produzidos no país, quando o dólar está mais caro fica mais
vantajoso para o produtor exportar.
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Considerações Finais

Desde que os Estados Unidos se tornaram a nova potência mundial , o dólar se
tornou uma moeda internacional , utilizada em trocas internacionais. Sua ascensão se
deu após a Revolução Industrial junto com a Primeira Guerra Mundial . Hoje devido a
instabilidades políticas e econômicas o dólar está nesse mercado, o Banco Central tem três
tipos de instrumento: pode atuar com os contratos sofrendo uma grande valorização. Em
setembro ele ultrapassou 4 reais. Para interferir de "swaps cambiais", com os leilões de
linha e com a venda direta de dólares do mercado.
Os Estados Unidos passaram por duas grandes crises . A crise de 29 que resultou
na quebra da bolsa de valores e na Grande Depressão. A crise de 2008 foi um pouco
diferente porque foi uma crise imobiliária e teve impacto em países em
desenvolvimento como o Brasil que teve uma queda no PIB daquele ano. Para conter a
crise o Fed reduziu a taxa de juros de curto prazo para 0% e aumentou o seu balanço
para proporcionar liquidez para os mercados financeiros nos EUA.
Nos últimos 12 meses a cotação da moeda subiu 68% ante o real, em 3 de
setembro de 2014 o dólar estava a R$ 2,23. E em setembro de 2015 ele ultrapassou os 4
reais. Alguns dos motivos para aumento da cotação são proposta de orçamento com
déficit no Brasil, investidor estrangeiro está dando ‘tchau’ para o Brasil, A economia
dos EUA está melhorando e o Fed pode aumentar os juros entre outros.
Essa crise afeta o Brasil de diversas formas como no aumento dos preços de
alguns dos alimentos e demais categorias nos supermercados como azeites, vinhos
importados, bacalhau, alguns itens de higiene e outros . Assim os consumidores tendem
a utilizar com mais frequência os produtos similares nacionais. Para mudar esse cenário
o Brasil , em 2016, pretende por em prática as seguintes soluções : redução do IOF,
redução dos preços agrícolas, redução dos gastos com servidores. Essas são só algumas
medidas que serão tomadas para controlar essa crise que estamos passando.
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