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INTRODUÇÃO
O tema deste trabalho é relativamente recente, já que o lixo há algumas décadas era
constituído basicamente por materiais orgânicos, facilmente decompostos pela natureza.
Mas com a mudança nos hábitos e o aumento de produtos industrializados juntamente com
o aumento de fabricação e consumo de produtos com embalagens descartáveis, o lixo
tomou outra dimensão e sua composição também mudou.
Mas o problema não é, propriamente, a característica do lixo produzido, hoje, nos
grandes centros urbanos, mas o destino dado a ele, já que muitos desses materiais podem
ser reaproveitados ou reciclados, diminuindo, assim, as enormes montanhas formadas nos
lixões da cidade e, conseqüentemente, a degradação do meio ambiente.
O trabalho irá apresentar dados de que a reciclagem do lixo ainda é muito pouco
conscientizada pelos cidadãos, principalmente na cidade de São Paulo, que será o foco do
desenvolvimento do trabalho, devido a sua superpopulação, e por ser uma das cidades que
mais gera lixo. Serão levantados alguns dados de como é feita a reciclagem do lixo em São
Paulo, qual o papel da prefeitura para contribuir com a reciclagem, apresentando muitas
falhas na coleta de lixo principalmente devido à falta de informação para a população.
Felizmente o Brasil conta com uma cidade exemplo em reciclagem do lixo, e que sua
população encontra‐se bastante conscientizada e informada sobre a reciclagem do lixo, esta
cidade conta com a ajuda de sua sociedade, que ganha em troca um meio ambiente mais
saudável e menos poluído.
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CAPÍTULO 1: O LIXO E SEU DESTINO
1.0 ‐ O que é a reciclagem do lixo?
O termo reciclar significa objetos materiais usados (ou lixo material) em novos produtos
para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelas pessoas comuns e governantes, a
partir do momento em que se observou os benefícios que a reciclagem apresenta para o
nosso planeta.
A reciclagem do lixo é benéfica para diminuir diferentes fatores, que agridem a natureza.
Através de dados podemos detectar que a reciclagem do lixo tem extrema importância para
diminuir fatores como poluição, desmatamento, superlotação de aterros sanitários entre
outros. Sem deixar de notar que os fatores citados são os mais discutidos nos tempos
modernos.
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1.1 ‐ Qual a importância dessa reciclagem
Desde a revolução industrial o lixo começou aumentar progressivamente. A partir dos
anos 80, a produção de embalagens e produtos descartáveis cresceu significativamente,
assim como a produção de lixo, principalmente nos países industrializados. Logo, tornou‐se
visível a necessidade de uma ação que conseguisse diminuir a quantidade de lixo, mas como
isso foi inevitável e o lixo só aumentou muitos governos e ONGs (Organizações Não
Governamentais) começaram a se preocupar com o meio ambiente e cobrar das indústrias
atitudes responsáveis. Neste sentido, o desenvolvimento econômico deve estar aliado à
preservação do meio ambiente e não contra ele. Atividades como campanhas de coleta
seletiva de lixo e reciclagem de alumínio, plástico e papel, começaram a nascer, e hoje já são
corriqueiras em várias cidades do mundo.
No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera renda,
os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem
ajuda a diminuir significativamente a poluição da água, do ar e do solo. Muitas empresas
estão reciclando materiais como uma maneira de diminuir os custos de produção de seus
produtos. Diversos materiais como, por exemplo, o alumínio pode ser reciclado com um
índice de reaproveitamento de aproximadamente 100%. Derretido, ele volta para as linhas
de produção das indústrias de embalagens, reduzindo os custos para as empresas.
Outro importante benefício gerado pela reciclagem é a quantidade de novos empregos
que ela tem gerado nos grandes centros urbanos. Muitas pessoas sem emprego formal (com
carteira registrada) estão buscando trabalho neste ramo e conseguindo renda para
manterem suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e alumínio, por exemplo, já são
comuns nas grandes cidades do Brasil, além dessas cooperativas, foram criadas campanhas
de educação ambiental para despertar a atenção para o problema do lixo nos grandes
centros urbanos. Cada vez mais, os centros urbanos, com altos índices de crescimento da
população, tem encontrado dificuldades em obter locais para instalarem depósitos de lixo
(aterros). Logo, a reciclagem mostra‐se como uma solução viável do ponto de vista
econômico, além de ser ambientalmente correta. Nas escolas, muitos alunos são orientados
pelos educadores a separarem o lixo em suas casas. Outro fato interessante é que já é muito
comum nos grandes condomínios residenciais a reciclagem do lixo.
Em regiões de zona rural a reciclagem também está acontecendo. O lixo orgânico pode
ser separado tais como sobras de vegetais, frutas, grãos e legumes, e é utilizado na produção
de adubo orgânico para depois ser usado na agricultura. Como podemos verificar, se o ser
humano souber utilizar os recursos que a natureza oferece, poderemos ter, muito em breve,
um ambiente mais limpo desenvolvido de forma sustentável, basta um pequeno esforço.

5

1.2 ‐ O tempo para decomposição do lixo
Não podemos tratar o lixo no singular, porque são vários os diferentes tipos de
matérias que compõem o lixo, e cada material tem seu tempo de vida até se decompor. Na
natureza todas as plantas e animais mortos apodrecem e se decompõe. São destruídos por
larvas minhocas, bactérias e fungos, e os elementos químicos que eles contém voltam à
terra, podem ficar no solo, nos mares ou rios e serão usados novamente por plantas e
animais. É um processo natural de reutilização de matérias. É um interminável ciclo de
morte, decomposição, nova vida e crescimento. A natureza é muito eficiente no tratamento
do lixo. Na realidade, não há propriamente lixo, pois ele é novamente usado e se transforma
em substâncias reaproveitáveis. Enquanto a natureza se mostra eficiente em
reaproveitamento e reciclagem, os homens o são em produção de lixo.
Os ciclos naturais de decomposição e reciclagem da matéria podem reaproveitar o lixo
humano. Contudo, uma grande parte deste lixo sobrecarrega o sistema. O problema se
agrava porque muitas das substâncias manufaturadas pelo homem não são biodegradáveis,
isto é não se decompõe facilmente. Vidros, latas e alguns plásticos não são biodegradáveis e
levam muitos anos para se decompor. Esse lixo pode provocar a poluição.
Alguns materiais e seus tempos de decomposição:



















Papel comum: de 2 a 6 meses
Cascas de bananas: 2 anos
Latas: 10 anos
Vidros: 4.000 anos
Tecidos: de 100 a 400 anos
Pontas de cigarros: de 10 a 20 anos
Couro: 30 anos
Embalagens de plástico: de 30 a 40 anos
Cordas de náilon: de 30 a 40 anos
Chicletes: 5 anos
Latas de alumínio: de 80 a 100 anos
Fralda descartável biodegradável: 1 ano
Fralda descartável comum: 450 anos
Lata de aço: 10 anos
Tampas de garrafa: 150 anos
Isopor: 8 anos
Plástico: 100 anos
Garrafa plástica: 400 anos
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CAPÍTULO II – O LIXO NA CIDADE DE SÃO PAULO
2.0 – A enorme quantidade de lixo produzida
A macro metrópole e megacidade de São Paulo, com seus mais de 11 milhões de
habitantes e 6,2 milhões de veículos, é também uma “macro‐mega” produtora de lixo. A
cidade produz mensalmente mais de 300 mil toneladas de lixo, coletadas pelos consórcios
Ecourbis e Loga Ambiental. Só 3 135 toneladas são recicladas - 1% do lixo da capital. Estima‐
se que cada paulistano jogue fora aproximadamente 1,2 kg de lixo por dia. Parece pouco, se
comparado ao americano, que produz 2,5 kg. Mas a soma disso, 15 mil toneladas por dia,
resulta em montanhas de lixo, como a que se formou no aterro São João, em São Mateus, na
zona leste da capital, que atingiu 155 metros ‐ altura equivalente a um prédio de 40 andares
‐ e desmoronou em agosto de 2007. Dessas 15 mil toneladas de lixo, apenas 35% são
materiais recicláveis e 1% é realmente reciclado.
Em 2009 a quantidade de lixo cresceu 7,7% em relação ao ano anterior. Os níveis de
reciclagem, no entanto, não aumentam na mesma velocidade. Segundo levantamento feito
pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 56% desse
lixo vai para aterros sanitários, 24% para aterros controlados e 19% terminam em lixões,
segundo OEstado de S. Paulo. Estima‐se que cada brasileiro que viva até 70 anos de idade vai
produzir 25 toneladas de detritos.
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2.1 ‐ Prestes a um colapso
Dos dois aterros da cidade de São Paulo, um já está com a capacidade esgotada e o
outro só deve suportar até outubro. Cada um recebeu 6,5 mil toneladas de lixo das 15 mil
toneladas produzidas diariamente na capital. Para o Ministério Público estadual, que pediu
um plano de emergência à secretaria municipal de serviços, a situação é muito delicada. As
empresas de coleta dizem que com o final da taxa do lixo, os contratos com a Prefeitura
tiveram uma redução de 31% e o dinheiro para investir em novos aterros é insuficiente. A
Prefeitura não se manifestou.
O aterro Bandeirantes, em Perus, na zona oeste da cidade, fechou no mês passado
por falta de capacidade de armazenamento e o São João, em São Mateus, na zona leste,
chegou a 155 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares e desmoronou em
agosto de 2007.
O aterro São João começou a operar em 1992. A Ecourbis recebeu a concessão em
2004. É verticalizado e um dos mais altos do mundo, com 155 metros (equivalente a um
prédio de 40 andares, o edifício Itália, por exemplo). Ocupava uma área de 500 mil metros
quadrados e foi feito em camadas de 5 metros de altura, uma sobreposta a outra. Recolhia
6,5 mil toneladas de lixo por dia, sete dias por semana. A empresa era responsável por
atender a área sudeste, que abrange 18 subprefeituras, da zona leste à zona sul, atendendo
uma população de 6,1 milhões de habitantes em cerca de 1,6 milhão de domicílios.
Os caminhões passam nas casas recolhendo o lixo, que vai para o transbordo. O lixo
reciclável (papel, papelão, plástico, vidro, borracha, latas de alumínio, isopor e embalagens
cartonadas) segue para uma central de separação de resíduos da Prefeitura. Para o aterro,
só vai o que não pode ser reciclado. Para garantir proteção ao meio ambiente e evitar
contaminação dos solos naturais, a área precisa ser preparada com técnicas especiais. Os
investimentos para a construção de aterros estão previstos nos contratos de concessão.
Um dos problemas é que mudou a administração na prefeitura e a taxa de lixo, que
garantia os recursos para os investimentos em dois novos aterros, deixou de existir, por
determinação do então prefeito José Serra. Segundo o gerente do aterro São João, Leonardo
Marques Rezende Tavares, o valor do contrato com a Prefeitura foi reduzido em 31%. Isso
impede a empresa de fazer novos investimentos. O projeto de construção do aterro já tem
dois anos, mas ainda não tem licença de instalação e operação. Tavares disse que o
cronograma de inauguração é apertado, já que o aterro São João alcançou o limite de sua
capacidade. O custo de implantação do novo aterro é de R$ 100 milhões. Inaugurar esse
novo aterro, ao lado do São João, é factível, mas o cronograma é apertado. A coleta é muito
bem feita atualmente, mas há a preocupação na qualidade do serviço, já que a vida útil do
aterro está se esgotando. Será um colapso na cidade de São Paulo, já que é impossível pedir
a população que deixe de produzir lixo ‐ disse Tavares, acrescentando que um aterro não
pode ser instalado em qualquer lugar. Os contratos do lixo foram assinados em 2004, no fim
da gestão de Marta Suplicy, com prazo de 20 anos. O valor era de R$ 10 bilhões.
Na opinião do especialista ambiental, consultor da ONU e presidente do Instituto
Brasil Ambiente, Sabetai Calderoni, a construção de aterros representa mais um problema
do que uma solução. “Esse modelo que temos hoje deveria atingir seu limite em um século,
8

mas na cidade isso ocorre em apenas dez anos”, alerta. Para Sabetai, se comparado ao lixão,
o aterro sanitário é uma opção melhor. “Mas é uma péssima alternativa frente a outras
saídas, como a reciclagem, por exemplo.” De acordo com Calderoni, autor do livro Os Bilhões
Perdidos no Lixo, o grande problema da cidade está no custo com o transporte de resíduos,
que representa dois terços do total de R$ 500 milhões gastos por ano, entre a coleta e a
destinação final dos detritos. O motivo principal é que, quando acaba a vida útil do aterro
sanitário, é preciso construir outro mais distante do anterior.
“Surge um gasto enorme com caminhões e combustível só para enviar o material para
outra cidade. É um problema econômico e ambiental”, explica, referindo‐se ao envio de lixo
para o aterro particular da Essencis, em Caieiras, na Grande São Paulo, que recebe cerca de
4 mil toneladas diárias de resíduos da capital. “Não há mais espaço para lixo nem para
aterros em São Paulo, entramos em colapso. Um dia o aterro de Caieiras também se
esgota.”
Conforme o supervisor operacional da Essencis, Fábio Zorzi Leme, o depósito de Caieiras
tem previsão para funcionar até 2028, mas poderá ter sua vida útil ampliada. O modelo,
banido na Europa, ainda é utilizado em países com grandes extensões de terra disponíveis
como Canadá e Estados Unidos. Nesses casos, o lixo domiciliar recolhido em zonas urbanas é
enviado por trem para aterros no interior. “Enquanto novas áreas estão sob análise para
utilização, o lixo pode continuar sendo enviado para Caieiras”, informa a Secretaria
Municipal de Serviços de São Paulo. O prefeito eleito da cidade, Roberto Hamamoto, diz que
“o único problema com o aterro é o forte odor que desvalorizou bairros do entorno”. Ele
afirma que exigirá o cumprimento de normas ambientais, implantação de projetos sociais e
mais impostos.
Além do aterro, há uma série de possibilidades para amenizar o problema do excesso de
lixo na capital, como ampliar o programa de coleta seletiva e educação ambiental e instalar
usinas de compostagem e de sistemas de redução de resíduos. Essas medidas estão
previstas nos contratos de concessão e serão executadas de acordo com as prioridades
definidas pela Prefeitura
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2.2 ‐ O papel da prefeitura no incentivo a reciclagem do lixo
Prefeitura de São Paulo investe pouco em reciclagem de lixo, nos últimos três anos, os
investimentos em coleta seletiva na cidade de São Paulo se mantiveram proporcionalmente
estagnados. Em seu primeiro ano como prefeito, em 2006, Gilberto Kassab (DEM) aplicou
1,21% da verba empenhada para a coleta do lixo em reciclagem; em 2009 esse índice foi de
1,14%. A falta de investimentos em reciclagem nas diversas fases do sistema explica por que
o processo não vai para frente. De acordo com a política municipal do setor, criada por lei
em 2003, deveriam ser construídas 31 centrais de triagens em todas as subprefeituras em
2007.
As obras estavam previstas no novo contrato de coleta de lixo, que entrou em vigor
em 2005. Um ano antes, já existiam 14 centrais. Hoje, passados seis anos, são 16. A
Prefeitura adiou os investimentos com o objetivo de diminuir o valor mensal de tarifa da
coleta do lixo da cidade paga aos consórcios. Outros R$ 6 milhões de recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) previstos para serem aplicados na construção de dez
galpões de triagem na capital não foram usados porque a Prefeitura ainda está definindo as
áreas para instalação desses prédios. Segundo a Limpurb, quatro áreas já foram aprovadas e
outras seis estão "em processo de análise".
O gargalo também ocorre na coleta seletiva nas ruas. Dos 292 caminhões contratados
para recolher o lixo em São Paulo, só 20 são destinados à coleta de reciclados (7%). O
resultado de tudo isso é que, depois de 20 anos, o sistema de coleta seletiva de lixo da
Prefeitura consegue reciclar, em média, apenas 280 gramas por mês por habitante, o que
significa que o paulistano só manda para a reciclagem peso correspondente a uma garrafa
PET a cada seis dias.
A cidade de São Paulo produz mensalmente 293,9 mil toneladas de lixo, coletadas
pelos consórcios Ecourbis e Loga Ambiental. Só 3 135 toneladas são recicladas ‐ 1% do lixo
da capital.
O governo municipal argumenta estar acelerando os investimentos neste ano e aponta que
são coletadas diariamente 103 toneladas de lixo reciclável na cidade, o que corresponde a
7% do lixo domiciliar que pode ser triado atualmente. Isso equivale a 0,6% de todo o lixo
doméstico produzido pelos moradores da capital. O alcance do programa também é
limitado: atinge somente 6 milhões dos 11 milhões de habitantes da metrópole. "Se o índice
(de investimentos) é baixo hoje, imagina no início da gestão. Tem crescido, aumentado, e vai
continuar aumentando. Vamos nos esforçar para continuar investindo", disse Kassab.
O secretário municipal de Serviços, Alexandre de Moraes, apresentou o aumento no
volume de coleta como indicativo de investimento. "Nós não achamos que (o Orçamento)
está estagnado nem em um índice baixo. Pulamos de 5 mil toneladas no fim da gestão da
prefeita Marta (PT) para quase 38 mil toneladas. São oito vezes mais", diz o
secretário.Moraes afirma que a Prefeitura "dá todo o apoio material e de orientação para
que as cooperativas se formem e trabalhem". Hoje, segundo ele, há 1.050 famílias
integradas ao programa."
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CAPÍTULO 3 – FORMAS DE CONSCIENTIZAR
3.0 – Pessoas que ganham a vida com a coleta de lixo
Outro aspecto importante da reciclagem, além da consciência ecológica, é o fator
social. A coleta de material reciclável é, muitas vezes, a única fonte de renda dos catadores.
Só na cidade de São Paulo, há cerca de 20 mil em atividade – com ganho mensal médio de
R$ 300,00. De acordo com estudo feito pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas), dos 8.000 moradores de rua que vivem no centro de São Paulo, mais de 3.000
vivem de recolher lixo reciclável.
“Coletar lixo” é uma alternativa encontrada por alguns desses indivíduos da
sociedade. Como não atingem a qualificação exigida pelo mercado, vêem nessa função uma
estratégia de sobrevivência. Ainda sendo uma forma de trabalho vista como degradante pela
sociedade, os “catadores de materiais recicláveis” fizeram do lixo uma forma de obter a
renda para o próprio sustento. O talento desses homens e mulheres para viver é
inquestionável, mas ainda assim encontram dificuldades e discriminação social. A imagem do
“catador do lixo” é provocadora por expor de forma pública a pobreza. São os
marginalizados, restritos às encostas, circulando nos bairros comerciais e espaços centrais da
cidade. É esse o confronto travado, o desconforto causado por passantes. São estereótipos e
modelos retificados que impedem a superação e o amadurecimento das relações cotidianas
na cidade.
Entretanto, apesar de estarem buscando uma forma de inserção no mundo social e
do trabalho, e serem discriminados, os “catadores do lixo” realizam uma atividade muito
importante para a sociedade e o meio ambiente. Nesse contexto, os “catadores do lixo”
despontam como atores indispensáveis, afinal eles são os responsáveis pela separação e
triagem do material que sai do lixo e que é vendido às indústrias de reciclagem. A partir daí,
transforma‐se em matéria‐prima para novos produtos, poupando os recursos naturais.
Reconhecer a diferença dos materiais que normalmente são jogados indiscriminadamente
no lixo (como plásticos, vidros, papéis...) é imprescindível para a coleta racional e seletiva do
lixo.
Com essa atitude, o gesto cotidiano de descartar o lixo seletivamente e entregá‐lo à
reciclagem torna‐se um fator importante na conservação do meio ambiente. Sob essa forma
de percepção todos são agentes modificadores no processo de degradação ou conservação
da natureza. Contudo a coleta seletiva não é habitual entre a população, muitas vezes pelo
desconhecimento do processo e seus benefícios. Sendo assim, seria interessante destacar o
papel do “catador” como disseminador de uma nova cultura e buscar analisar a sua própria
consciência enquanto importante agente ambiental do meio social e um possível
trabalhador que pode mudar a consciência de indivíduos alienados lutando pela autonomia
de ser.
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3.1 – Iniciativas de cidadãos exemplos
Como a Prefeitura de São Paulo até agora não implantou nenhum programa oficial de
coleta seletiva e reciclagem, muitas organizações não‐governamentais, entidades sem fins
lucrativos, empresas e a própria população têm se mobilizado para, na medida do possível,
dar um tratamento adequado ao lixo produzido na cidade.
Existem alguns condomínios na cidade de São Paulo, preocupados com a questão
ambiental, com seus integrantes fazendo o exercício da cidadania, encamparam a idéia da
reciclagem e introduziram um programa de coleta seletiva. É o caso do Condomínio Saint
Paul Ville, na Bela Vista, onde vivem cerca de 500 pessoas. Há três anos, as crianças e
adolescentes do prédio se mobilizaram para recolher latinhas de alumínio (cerveja e
refrigerante). Em 99, os moradores decidiram formar uma comissão para elaborar um plano
de trabalho, no qual, objetivos e as etapas do projeto foram estruturados. No Saint Paul, a
coleta seletiva obedece a várias etapas. Num primeiro momento, apenas as latas de
alumínio eram separadas do restante do lixo, por serem fáceis de manusear e pela alta
aceitação no mercado. Depois as embalagens de plástico e as de longa‐vida (Tetra‐pak).
"Há dois tipos de coleta no prédio: a espontânea e a programada. Na espontânea,
cada morador leva seu material à garagem e o deposita na lata. Na programada, toda
segunda‐feira, os funcionários recolhem os saquinhos com material reciclável, que é deixado
pelos condôminos ao lado do latão de lixo, em cada andar", explica a assistente social, Odete
Gebara, uma das integrantes da comissão de coleta seletiva do Saint Paul Ville. Mas para
passar da intenção à prática e evitar problemas provocados pela falta de informação, os
condomínios têm à disposição várias organizações e instituições que prestam orientação,
gratuitamente, sobre a implantação da coleta seletiva de lixo.
Uma delas é a ONG Instituto Gea, Ética e Meio Ambiente que foi formada há quase
dois anos, pela comunicadora Ana Maria Domingues Luz e pela engenheira química Araci
Musolino Montineri, o GEA presta atendimento à população, a condomínios, escolas e
empresas, esclarecendo dúvidas e auxiliando na montagem de sistemas de coleta seletiva.
"Normalmente, a população tem uma enorme vontade de participar porque está
preocupada com a questão do lixo, mas não sabe que não é tão fácil assim. Tem gente que
acha que implantar coleta seletiva é comprar lixeiras coloridas. Só depois de amontoarem
recicláveis, desordenadamente, é que descobrem que têm de organizar um lugar e juntar
uma quantidade muito grande para que alguém venha recolher", diz Ana Maria.
O Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), associação sem fins
lucrativos mantida por empresas privadas, também se dedica à promoção da reciclagem,
seguindo o conceito de gerenciamento integrado do lixo. A associação tem como objetivo
conscientizar a sociedade sobre a importância dos chamados "Três Rs": redução, reutilização
e reciclagem de lixo, utilizando publicações, pesquisas técnicas e seminários. "A mudança de
hábito é a parte mais difícil. Requer um esforço, cujo tempo necessário varia bastante", diz o
engenheiro químico André Vilhena, diretor executivo do Cempre.
Para implantar um programa de coleta seletiva é preciso ter bastante dedicação e
empenho. Todo projeto é compreendido em, pelo menos, três etapas: o planejamento, a
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implantação e a manutenção. E para que a coleta funcione num condomínio, o programa
nunca pode ser tocado por apenas uma pessoa. De acordo com as dicas fornecidas pela
equipe do GEA, o sucesso dos programas depende da participação e do envolvimento de
mais pessoas ‐ três ou quatro, no mínimo. "A única coisa que é indispensável é a vontade de
fazer. Se não existe um grupo que quer levar o trabalho adiante, não tem como, a idéia
morre. Se também não houver um grande cuidado em conscientizar os moradores, o
programa vai para o brejo. Todas as outras coisas são contornáveis", afirma Ana Maria. Além
disto, a consultora do Gea diz que os condomínios devem gastar o mínimo possível, tentar
equilibrar a quantidade de trabalho dos funcionários e facilitar a participação do condômino.
O Planejamento – Antes de começar a coleta seletiva no condomínio, é indispensável
conhecer bem o lixo "produzido" no local. Saber qual é a quantidade gerada, que materiais
compõem o lixo e qual é a proporção de cada material ‐ papel, plástico, vidro, alumínio ou
orgânico. Além de "conhecer" o lixo, também é necessário se inteirar sobre as características
do prédio ‐ como o espaço físico e as rotinas de limpeza. Deve‐ se definir que destino o
material reciclável tomará, depois de selecionado, é outra atitude imprescindível. Em geral,
eles podem ser doados ou comercializados. Seja qual for a decisão, o mais sensato é
procurar conhecer bem o mercado de recicláveis. "Quando a intenção do prédio for vender
os recicláveis, é preciso pesquisar os valores antes, porque os preços de venda são baixos. Se
for assim, pode ser frustrante. As pessoas acham que o dinheiro é proporcional à
quantidade", esclarece Ana Maria.
Se o condomínio optar pela doação, elas podem ser encaminhadas para associações
que vendem ou reaproveitam o material. Os sites do Gea e do Cempre têm uma lista de
compradores e de organizações que recebem doação. "Alguns condomínios comercializam e
destinam o dinheiro obtido para o prédio ou para os funcionários. A nossa coleta não é para
rentabilidade, mas ideológica. Optamos por não visar a parte econômica e assim, com a
nossa doação, estimulamos a educação ambiental, diminuindo os lixões e melhorando a
nossa qualidade de vida. É importante haver uma mudança de mentalidade para entender
quais são os danos à natureza, quando o lixo não é devidamente destinado", diz Odete, do
Condomínio Saint Paul.
Depois de ter, em mãos, todas as informações sobre o lixo, sobre o prédio e sobre o
destino do material reciclável, o próximo passo é partir para a parte operacional do projeto.
Neste momento, é importante decidir se todo tipo de lixo será coletado, quem fará a coleta,
onde será estocado e para quem será doado ou vendido. O Gea destaca, ainda, a
importância da educação ambiental para que o projeto funcione. Moradores, funcionários
da limpeza e empregadas domésticas devem, de maneira específica, ser informados,
sensibilizados e mobilizados, seja por meio de cartazes, palestras, treinamento ou reuniões.
"Queremos sempre que o programa seja duradouro. Para isso, precisa ser muito bem
estruturado", comenta Ana Maria.
A implantação – É neste momento que tudo começa a "acontecer" – da elaboração
do material educativo ao treinamento dos funcionários, passando pelo acordo com
compradores ou entidades, que receberão o lixo selecionado. Depois de tudo acertado, a
inauguração do programa pode ser marcada por um grande evento, como uma festa. O tom
de alegria ajuda na transmissão das principais informações.
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No Saint Paul, o início da primavera foi comemorado com uma festa que lembrou o
tema "coleta seletiva". A programação incluiu uma palestra sobre o meio ambiente, oficinas
de reciclagem, onde foram fabricadas cestas de jornal; além da projeção de vídeos sobre o
assunto. "Para incentivar a campanha de coleta seletiva, temos de fazer comemorações e
envolver a comunidade por meio de atividades", diz Odete.
A manutenção – Para que, depois de implantado, o projeto de coleta seletiva não
perca a "força", é importante continuar planejando atividades de informação e
sensibilização entre os moradores e funcionários. Fazer com que as informações sobre os
resultados e o andamento do programa sejam de conhecimento geral é fundamental para a
manutenção dele. "Normalmente, quem toma parte num programa ambiental, por conta do
lixo, começa a se envolver em todos os sentidos. Abre os olhos para o que nunca tinha
percebido e começa a tomar consciência de outras coisas, como: a água, a energia e esgoto",
acredita Ana Maria.
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3.2 ‐ Uma cidade como exemplo em coleta de lixo
Em Porto Alegre a colete seletiva acontece de porta a porta, que foi implantada nos
150 e em seus 150 bairros, no total 60 toneladas de Lixo Seco são distribuídas diariamente
entre 8 Unidades de Reciclagem, que foram criadas a partir da organização de determinados
segmentos da própria população, excluídos da economia formal. Nestas Unidades, formadas
por diferentes Associações de Recicladores, os materiais são separados, beneficiados,
armazenados e comercializados, revertendo‐se o produto de sua venda em renda para os
450 trabalhadores envolvidos no processo e suas famílias. Somam‐se desta forma, benefícios
sociais e ecológicos, dada a destinação ecologicamente correta dos resíduos, além do
aumento da vida útil dos Aterros Sanitários.
A Coleta Seletiva no município de Porto Alegre foi implantada por etapas a partir de
1990, o primeiro bairro a ser beneficiado foi o bairro Bom Fim. O programa começou então a
ser progressivamente ampliado até Agosto de 1996, quando todos os bairros passaram a ser
atendidos. Depois do Bom Fim foi a vez da Cidade Baixa e Menino Deus, em 1990. No final
de 1991 já eram atendidos 16 bairros, além de 60 Escolas Municipais, Estaduais e
Particulares. Já no ano seguinte o serviço foi estendido a mais 37 bairros e no final de 1993
eram 61 bairros beneficiados. A ampliação seguinte se deu em 1996, quando a Coleta
Seletiva foi ampliada às regiões restantes.
Um programa de divulgação foi executado desde o início da implantação deste
serviço, que consistiu na distribuição de folhetos com instruções, além da difusão de
mensagens com o uso do carro som, podendo‐se dizer que a divulgação da implantação foi
bastante eficaz na conscientização da população da cidade. Ao mesmo tempo também foi
promovido nas comunidades eventos festivos de caráter conscientizador, com a participação
de grupos de teatro, atingindo desta maneira os mais diversos públicos. Além destes eventos
desenvolveu‐se um programa de Educação Ambiental, voltado principalmente para as
escolas, mas atendendo também empresas, hospitais, e repartições públicas.
Este processo trouxe consigo uma mudança radical na ótica da população de como
tratar as questões dos resíduos sólidos no âmbito da cidade. Criou‐se um relacionamento
direto com os diversos segmentos da população que passou a incorporar a seu vocabulário
expressões como "Lixo Seco", “Lixo Orgânico " e " Reciclagem ", sem que em nenhum
momento lhes fosse oferecido algum incentivo ( troca ) para que separassem o lixo .Os
benefícios ao meio ambiente somados ao caráter social do projeto, tornaram a Coleta
Seletiva de Porto Alegre um processo sem volta.A destinação final dos materiais colocados
pela população à disposição da Coleta Seletiva se deu a partir de um processo de
normatização e conscientização da atividade dos catadores.
A primeira entidade de Reciclagem a constituir‐se foi a Associação de Mulheres
Papeleiras e Trabalhadoras em Geral, durante o primeiro semestre de 1990. Organizada pela
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes — que construiu um Galpão na Ilha Grande dos
Marinheiros para abrigar a reciclagem e forneceu equipamentos ‐ a Associação recebeu todo
o Lixo Seco reciclado em Porto Alegre até o final de 1991. A partir deste ano passou a dividir
o material com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, cuja Unidade de
Reciclagem foi instalada na Vila Santíssima Trindade. Com o objetivo de se obter um
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conhecimento mais aprofundado sobre o grupo de aproximadamente 300 pessoas que
sobreviviam da catação no antigo lixão da Zona Norte, iniciou‐se o seu cadastramento.
Foram selecionadas as pessoas que trabalhavam diretamente com o manuseio do lixo,
afastados os pontos de comercialização existentes no local e igualmente afastados os
menores.
A partir daí foram realizadas várias reuniões onde se discutiu temas referentes à
Cooperativismo, Autogestão, materiais recicláveis, utilizando‐se recursos áudio visuais. O
processo organizativo deste grupo teve seu ponto de culminância com a inauguração da
Unidade de Reciclagem do Aterro da Zona Norte, em Julho de 1992. À medida que a Coleta
Seletiva ia abrangendo novos bairros, aumentou o volume de Lixo Seco coletado, o que
viabilizou a formação de novas Unidades. A partir de 1996, com a relocação da Vila Cai‐Cai
para o Loteamento Cavalhada, o DMLU passou a contar com a parceria da Secretaria
Municipal da Produção Indústria e Comércio. Nesta Secretaria o Projeto de construção de
Unidades de Reciclagem inseriu‐se no Programa de Ações Coletivas, de fomento a grupos,
propiciando financiamentos para a construção de novas instalações e compra de
equipamentos. Os investimentos hoje são disputados no Orçamento Participativo do
Município.
As 60 toneladas por dia de lixo seco hoje coletadas são distribuídas entre oito entidades:









Associação dos Recicladores de Resíduos da Zona Norte;
Associação de Mulheres Papeleiras e Trabalhadoras em Geral;
Amontoação Ecológica;
Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta;
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis;
Associação dos Recicladores do Campo da Tuca;
Centro de Educação Ambiental e
Associação dos Recicladores do Loteamento Cavalhada.

Todas são associações autônomas, responsáveis pela triagem final do Lixo Seco e
subsequente venda das matérias primas às Indústrias ou intermediários. Estes associações
são constituídas juridicamente, mediante Estatutos e Regimentos Internos, afirmando desta
forma sua autonomia Administrativa. Suas Unidades de Reciclagem são galpões cobertos,
construídos em alvenaria ou madeira, a partir de projeto desenvolvido por técnicos do
DMLU a partir da observação do trabalho, visando minimizar os esforços físicos dos
trabalhadores. Nesses Galpões de Reciclagem, os materiais coletados são classificados,
beneficiados, armazenados e posteriormente comercializados pelas associações com as
quais a Prefeitura mantém Convênio para a utilização dos espaços e equipamentos.
Em algumas associações o convênio abrange a utilização tanto dos prédios quanto
dos equipamentos, em outras partes dos prédios e equipamentos e outras ainda apenas a
utilização dos equipamentos. Prevê ainda que as próprias Associações sejam responsáveis
pela manutenção dos prédios e equipamentos. Todo o rendimento proveniente da venda
dos materiais reverte‐se em receita para as Associações. Hoje os rendimentos dos
trabalhadores das Unidades de Reciclagem variam de R$ 200,00 a R$ 350,00. São recolhidas
de 30 a 36 cargas de Lixo Seletivo diariamente e sua distribuição se dá de acordo com a
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capacidade de recepção de cada unidade. Esta distribuição se dá em função das dimensões
da unidade, do número de pessoas envolvidas e seus ritmos de trabalho. Este dado é
previamente acordado entre o DMLU e as diferentes Associações.
A partir do acompanhamento sistemático do trabalho nas Unidades, no sentido de
capacitá‐los tecnicamente bem como torná‐las mais organizadas, foi possível a implantação
de uma série de rotinas, previstas no próprio Convênio anteriormente citado, com o objetivo
de quantificar os dados relativos à produção de cada uma delas e que somados representam
os Dados Oficiais relativos à Coleta Seletiva no Município de Porto Alegre.
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3.2 – Consumo consciente
Qual o significado de consumo consciente? Significa que as pessoas devem consumir
levando em consideração os impactos provocados pelo consumo. Explicando melhor: o
consumidor pode, por meio de suas escolhas, buscar maximizar os impactos positivos e
minimizar os negativos dos seus atos de consumo, e desta forma contribuir com seu poder
de consumo para construir um mundo melhor. Isso é Consumo Consciente. Em poucas
palavras, é um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade.
O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a
sustentabilidade do planeta, lembrando que a sustentabilidade implica em um modelo
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O consumidor
consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir não só
sobre si mesmo, mas também sobre as relações sociais, a economia e a natureza. O
consumidor consciente também busca disseminar o conceito e a prática do consumo
consciente, fazendo com que pequenos gestos de consumo realizados por um número
muito grande de pessoas promovam grandes transformações, que pode ser praticado no
dia‐a‐dia, por meio de gestos simples que levem em conta os impactos da compra, uso ou
descarte de produtos ou serviços. Tais gestos incluem o uso e descarte de recursos naturais
como a água, a compra, uso e descarte dos diversos produtos ou serviços, e a escolha das
empresas das quais comprar, em função de sua responsabilidade sócio‐ambiental. Assim, o
consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a
sustentabilidade da vida no planeta.
Praticar o consumo consciente consiste numa atitude de liberdade de escolha e de
protagonismo da própria existência. É uma tomada de posição clara, democrática e ética. O
consumo consciente fatalmente irá gerar uma reflexão e tal reflexão pelos consumidores
deverá gerar uma cadeia de estímulos que irá contagiar positivamente as empresas e seus
funcionários, sua família, colegas e amigos que, diante do exemplo, serão impelidos a
refletir sobre os seus próprios atos de consumo.
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3.3 – Os três R’s
Está comprovado por especialista que estamos utilizando muito mais recursos do que
a terra pode produzir. Além disto, uma grande parte do que compramos são coisas inúteis,
adquiridas muitas vezes por impulso ou pela propaganda/moda e que irão parar no lixo
rapidamente. Todo esse consumo compulsivo é causado pelo sistema capitalista, em que
defende o progresso econômico, sem se preocupar por quanto tempo uma expansão
desenfreada do consumo se sustentará.
Para atuar em contraposição ao consumo desenfreado que nosso sistema induz,
foram criados os três R’s, são eles:
Reduzir: Tem o significado de avaliar tudo que consumimos atualmente, avaliar o que
é importante e o que é absolutamente supérfluo e procurar reduzir estes últimos, além de
verificar a qualidade do que se compra e se sua quantidade é suficiente ou exagerada. Um
exemplo muito bom são certos chocolates finos. Se você for a uma loja verá que eles são
caríssimos, mas perceba a quantidade de material para a embalagem eles utilizam! Uma
embalagem bonita pode fazer o chocolate valorizar 30% ou 40%, sendo que seu gosto não
será alterado em nada. Toda esta embalagem acaba indo parar no lixo.
Outro exemplo muito bom são os celulares. Trocar um celular que funciona
perfeitamente todo ano apenas porque um novo modelo surgiu no mercado com uma nova
função X ou Y que você provavelmente nunca usará ou com um visual diferente me parece
tão absurdo quanto a quantidade de lixo eletrônico que a cada ano surge, lixo este
composto por baterias e materiais que liberam componentes altamente tóxicos no
ambiente, além da exploração de jazidas, que no caso de muitos componentes já estão se
esgotando. Estima‐se que a cada ano, só em São Paulo, são 50 milhões de toneladas de lixo
eletrônico e a maior parte deste lixo é lançado sem nenhum tipo de critério na natureza. A
quantidade do que se compra também é importante. Não adianta lotar a geladeira de
compras, ou por medo de que falte ou por causa da promoção, pois geralmente uma boa
parte se estraga e vai para o lixo. Compre em quantidades que você saiba que conseguirá
consumir e não faltará nem sobrará. A qualidade dos produtos também é importante, pois
muitas vezes comprar aquele produto em oferta, mas de “origem duvidosa” resulta em
desastre, ou porque ele não dura muito ou porque é tão ruim que você se vê obrigado a
jogá‐lo fora! Falar então em reduzir significa rever o que é importante para o nosso
consumo, sua quantidade e o que é muitas vezes apenas uma maneira de nos impor na
sociedade como status. Reduzir será uma das tarefas mais difíceis dos três R's.
Reutilizar: Lembra daqueles copos de requeijão que acabavam fazendo parte dos
utensílios domésticos? Este é um exemplo clássico da reutilização. Reutilizar significa dar um
novo uso para as coisas, evitando que estas virem lixo. Reutilizar os potes de margarida
como recipientes para congelar alimentos, utilizar canecas rachadas como míni vasos, fazer
sacolas utilizando garrafas PET, aproveitar os dois lados das folhas de papel são algumas
idéias da reutilização de materiais. Mas quem pensa que reutilizar coisas é algo “démodé”
ou brega está redondamente enganado. Vários ateliês já utilizam o conceito de reutilização
para desenvolver novas peças, tanto decorativas quanto utilitárias. Se você der uma volta na
Vila Madalena, por exemplo, vai encontrar vários ateliês que trabalham com este tipo de
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material. Uma idéia que também pode render uma graninha extra e ainda evitar mais
produção de lixo.
Reciclar: Reciclar é a solução para aquilo que não pode ser reutilizado e mesmo
dependendo do tipo de material a reciclarem ainda não é a solução.
Mas reciclar envolve uma rede um pouco mais, pois para isto precisamos primeiro de
postos de coleta que destinem corretamente o material, depois precisamos da
conscientização das pessoas para recolherem separarem e levarem até os postos o lixo que
pode ser reciclável.
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CONCLUSÃO:
A cidade de São Paulo produz enorme quantidade de lixo, obviamente devido a sua
mega população, mas o pior não é essa quantidade de lixo ser apenas 1% reciclada, já que a
capacidade é de 35%, e essa grande falha é principalmente pela falta de ação de seus
representantes, servindo como incentivadores, e em outra parte é a falta de conscientização
de sua população.
Infelizmente o sistema em que vivemos nos induz cada vez mais ao consumo e
consequentemente a produzirmos mais lixo,
A conclusão é de que o ideal é educar a população para que tente reduzir o lixo que
produz. Reutilizar o que for possível. Ter sistemas eficientes de reciclagem, para o que não
for possível. E, no fim do processo, aterrar ou incinerar (esta opção, em condições seguras) ‐
fazendo as contas completas para saber qual das duas últimas alternativas custará menos à
sociedade, em termos ambientais e financeiros.
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Introdução
Este tema é de suma importância para saber como as religiões utilizam de
imagens para se divulgarem e poderem atrair um maior número de fiéis, além
de mostrar que as imagens de uma religião A podem competir com as da
religião B. Outro tema abordado é como entidades religiosas chegam a gerar
um montante milionário através da arrecadação de seus fiéis.
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Capítulo I – Cristianismo e Evangelismo
Definição
Com cerca de 2,1 bilhões de adeptos atualmente, o Cristianismo é a maior
religião do mundo, sendo predominante na Europa, América e Oceania. A
religião se iniciou através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado
o salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma
forma que o Islamismo e do Judaísmo.
Os seguidores de Jesus são chamados de “cristãos”; tal denominação foi
utilizada pela primeira vez em Antioquia, uma colônia militar grega. O livro
sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo
Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis,
tradições judaicas, etc. Já o Novo Testamento conta a vida de Jesus, como os
cristãos primitivos viviam, etc.
Jesus Cristo nasceu em Belém, Judéia (Palestina), por volta do ano 6 a.C.
Seus ensinamentos morais, como o amor a Deus e ao próximo, fizeram com
que sua vida passasse a ser um exemplo a ser seguido. Aos 33 anos, Jesus
morreu crucificado injustamente e ressuscitou após o terceiro dia.
Existem três ramos do Cristianismo: Protestantismo, Catolicismo e Igreja
Ortodoxa. Devido a isso, existem também, diferentes concepções e aspectos
em cada um deles. Contudo, de forma universal, podemos afirmar que os
adeptos ao Cristianismo crêem na existência de um Deus, criador do universo;
de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado o redentor da
humanidade; e da vida após a morte.
Já o evangelismo ou a evangelização, no cerne, envolve o anúncio da
intervenção de Deus na história humana, especificamente a ressurreição de
Jesus de Nazaré duma morte por crucificação, uma pena que lhe foi atribuída
por motivos políticos e religiosos. Ao ressuscitar Jesus e entre os mortos, Deus
o vindicou, efetivamente estabelecendo não só a sua inocência, mas também a
sua posição como Filho de Deus e realizador das promessas de Deus nas
Escrituras para os judeus e para todas as etnias do mundo (Romanos 1.1-6).
Portanto, o evangelismo possui essencialmente um caráter narrativo,
promissório e histórico.
Como anúncio é uma narração. É um relato feito por testemunhas e assim é
uma atividade verbal e pessoal. Por isso no Novo Testamento a atividade
evangelística que mais se sobressai é o testemunho (Atos 5.32; 1 Coríntios
15.5-11).
Entretanto, por envolver o testemunho o evangelismo não é meramente
subjetivo, relativo à experiência de cada um. Baseia-se na realização histórica
de promessas específicas feitas no Antigo Testamento a respeito dum novo
período na história humana demarcada pela vinda do Messias. Estas
promessas também se destacam no evangelismo (Atos 2.25-32; 3.18, 24; 1
Coríntios 15.3-4).
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Então, o evangelismo é um anúncio, sim, e é pessoal no sentido de ser
transmitido por pessoas transformadas pelos eventos narrados na mensagem
proclamada. Mas, é também histórico. Por mais pessoal que seja, a mensagem
possui um conteúdo essencial, sem o qual a mensagem não seria mais
evangelística. E este conteúdo se refere à crucificação e a morte duma pessoa
que viveu e morreu de fato, e igualmente de fato foi ressurreto por Deus (Atos
2.23; 5.30; 10.39; 13.29; Deuteronômio 21.22-23; Gálatas 3.10-13; 1 Pedro
2.24). O caráter histórico e verificado destes eventos completam a nossa
definição das três características necessárias do evangelismo: é um anúncio de
promessas divinas realizadas na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré,
agora proclamado Jesus Cristo.

Abrangência no Brasil
O cristianismo chega no Brasil já no descobrimento e lança profundas raízes na
sociedade a partir do período da colonização. Ordens e congregações
religiosas assumem serviços nas paróquias e dioceses, a educação nos
colégios, a evangelização do indígena e inserem-se na vida do país.
O catolicismo apostólico romano é a maior religião do Brasil desde o período
colonial, quando foi introduzida por missionários que acompanhavam os
colonizadores portugueses. A Igreja Católica exerce grande influência nos
aspectos social, político e cultural dos brasileiros.
O Brasil é considerado o país com maior número de católicos no mundo.
Segundo pesquisa do Datafolha divulgada em março de 2010, 61% dos
brasileiros são católicos.
O Brasil é um celeiro de grandes diversidades, tanto físicas como sociais e
religiosas, justamente por isso as diferenças ficam tão visíveis e explícitas, mas
é claro que em toda e qualquer diversificação existe a grande maioria, e com a
religião brasileira não é diferente.
Segundo o censo - que é realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografias e Estatística) - a religião que possui mais adeptos no país é o
catolicismo derivado da igreja católica, porém nos últimos anos essa religião
apresentou uma estagnada no número de fiéis e registrou até uma queda, ao
total a igreja católica representa 73% da população brasileira.
Mas na contra mão dessa defasagem outra religião vem crescendo
absurdamente e chegou até a dobrar o número de fiéis nos últimos anos, essa
nova vertente para a fé brasileira recebe o nome de evangelismo, ou seja, os
evangélicos são as populações religiosas que mais cresce no país e hoje
representa 15% dos brasileiros, comprovando que a nação brasileira está
procurando novas formas de expressar a sua fé e seguir adiante com o seu
amor a Deus. O movimento protestante que teve origem lá no passado com
Lutero hoje está fazendo valer os desejos de seu idealizador e dando uma
outra cara para a fé do humano, principalmente do brasileiro, talvez seja pelas
6

canções, pela liberdade de expressão ou pelo simples desejo de servir a Deus
a partir daquela doutrina, explicação ainda não é clara, mas os números são
explícitos: O Evangelismo é a religião que mais cresce no Brasil.
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Capítulo II – Religião e a Sociedade
Ponto de vista de cada um
Enquanto a religião busca como ponto de vista maior número de fiéis e
agregados para que com isso possam manter sua reputação, a sua filosofia
e a conduta em ativa, encontramos como ponto de vista da sociedade a
busca por uma crença, um sentido, uma fé em que possam seguir.

Métodos de propagação
Há quem diga que é preferível ter uma religião, mesmo que ela não esteja
correta, do que ser um céptico, visto que se as pessoas fossem cépticas,
nada as impediria de agir desordenadamente. Acredito que essa afirmação
é correta, visto que a grande maioria das pessoas já não se importa com o
próximo mesmo seguindo seitas Cristãs, que pregam justamente o amor ao
próximo.
Em princípio, portanto, em vez de perguntar o que é religião, preferíamos
indagar o que caracteriza as aspirações de uma pessoa que dá a impressão
de ser religiosa: uma pessoa religiosamente esclarecida parece-nos ser
aquela que, tanto quanto lhe foi possível, libertou-se dos grilhões, dos seus
desejos egoístas e está preocupada com pensamentos, sentimentos e
aspirações a que se apega em razão do seu valor intra pessoal. Parece-nos
que o que importa é a força desse conteúdo intra pessoal, e a profundidade
da convicção na superioridade do seu significado quer se faça ou não
alguma tentativa de unir esse conteúdo a um Ser Superior ou seja Deus.
Assim, uma pessoa religiosa é devota no sentido de não ter nenhuma
dúvida quanto ao valor e eminência dos objetivos e metas pessoais que não
exigem nem admitem fundamentação racional. Eles existem, tão necessária
e corriqueiramente quanto ela própria. Neste sentido, a religião é o
antiquíssimo esforço da humanidade para atingir uma clara e completa
consciência desses valores e metas, reforçar e ampliar incessantemente o
seu efeito.
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Capítulo III – Entidades religiosas, a nova empresa
O marketing religioso
Diversas novas religiões, cristãs ou não, muitas das quais denominadas
seitas, têm se vai ido constantemente, até mesmo de forma exacerbada, de
técnicas e estratégias de marketing para envolver pessoas de todas as
classes, todas as raças, procurando agregá-los ao seu rebanho. A maioria
delas oferecendo paz e a salvação na pessoa de Jesus Cristo, de sua
verdade e de seu Evangelho, como o "PRODUTO" que irá atender às suas
necessidades espirituais e às de toda a humanidade. Mas esse "Produto",
tão antigo no mercado, é agora
apresentado por elas de forma diferente daquela apresentada outrora pela
Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, "embalado” numa linguagem
mais adequada às necessidades humanas emergentes da realidade
socioeconômica dos dias de hoje.
Tais religiões procuram, através do marketing, primeiro detectar as
necessidades dos homens e posteriormente adequar o seu discurso, a sua
práxis religiosa e principalmente a sua comunicação a essas necessidades.
Criam assim, uma sensação de satisfação plena, atendendo, portanto, pelo
menos momentaneamente, à carência espiritual dos fiéis. Embora muitas
vezes, passageira e ilusória, essa satisfação faz com que o fiel viva
autenticamente sua religião, praticando-a com fé e alegria, passando a ser
também um defensor e principalmente um divulgador de sua prática,
conseguindo, em conseqüência disso, novos adeptos (alguns chegam a ser
fanáticos religiosos).
Percebemos que o conhecimento do marketing, de suas técnicas e sua
aplicação prática são hoje sumamente necessários a todas as atividades
que envolvam o ser humano, incluindo a religião.
É imprescindível que tenhamos em mente o real sentido e o correto
significado do marketing hoje, pois muitos ainda, por falta de conhecimento,
associam essa importante atividade humana apenas a vendas, propaganda,
distribuição de produtos e outras atividades afins, exclusivamente
mercantilistas, que visam ao lucro financeiro contábil, objetivo maior do
capitalismo.

A Guerra entre os 2 mundos
A Guerra travada entre Cristianismo e Evangelismo (assim como várias
outras religiões) pela disputa de maior número de fiéis e propagações
acontecem de diversas maneiras, o melhor exemplo que podemos tomar
para compreender é a Guerra dos Adesivos.
“Há uma guerra no trânsito, e não é a condução propriamente dita. É uma
guerra travada na traseira dos veículos, cada qual querendo afirmar sua fé.
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Começou com o peixinho, embora não seja propriamente um adesivo e sim
um adorno metálico. Símbolo cristão por excelência, acabou meio que
seqüestrado pelo evangelismo pentecostal, notadamente pelos seguidores
– e pagadores – do ex-detento e ex-gerente de marketing (qual qualificação
é pior fica a critério de cada um) Estevam Hernandez. Costuma fazer par
com o conhecido “Deus É Fiel” – esse sim um adesivo – para ostentar a fé
evangélica.
O troco veio na mesma moeda. O catolicismo nunca foi chegado a esse tipo
de afirmação, principalmente por sempre ter sido maioria esmagadora, mas
com o aumento da evasão de fiéis para as seitas televisivas, a coisa
mudou. Contribuiu para isso a baixa tolerância evangélica para com a fé
alheia, que criou no católico uma necessidade de dizer com todas as letras
“Sou feliz por ser católico”, gerando aí o primeiro adesivo do contra-ataque.
Faltava algo para contrapor ao peixinho. Poderia perfeitamente ser um
crucifixo, mas não teria o mesmo impacto do escolhido: o terço com a
imagem de Nossa Senhora. O evangelismo abomina o conceito da
santidade de Maria, mais até do que o próprio inimigo. Pode-se até dizer
que são duas religiões distintas nesse ponto.
É claro que o terço superou numericamente o peixinho em pouco tempo.”

Análise: Este artigo foi tirado de um site particular (Ronaldo Camacho) na
data 22 de Abril de 2008, na qual foi exposto uma idéia adversa em relação
aos adesivos religiosos surgidos através de marketeiros líderes da
propagação do Evangelismo e Catolicismo. Representando o famoso
“peixinho” do Evangelismo e o famoso “terço com a imagem de Nossa
Senhora”. Porém essas duas crenças possuem um objetivo em comum com
os seus seguidores na qual por um lado, tais adesivos representam à
exposição de um dos seus principais votos e a lealdade à crença, mas por
outro lado não passa de uma mera ilusão na qual “a religião” cega seus
fiéis, fazendo os impulsivamente comprarem tais símbolos ligados à
religião que seguem, seja eles das classes inferiores até as mais altas.
Esses adesivos podem custar na faixa de R$0,50 à R$5,00. O preço pode
ser BAIXO, mas com o número ilimitáveis de fiéis, o lucro pode se tornar
ALTO.
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Meios de divulgação
Podemos ver que muitas igrejas estão se esquecendo de proclamar o
benefício central – a salvação, através da graça e do sacrifício de Jesus
Cristo (para assim focar em alguns produtos agregados). E a concorrência é
acirrada nesse nível, sempre com pastores/padres trazendo novidades a
cada semana, novas experiências, novas bênçãos e novas campanhas. Por
outro lado, alguns fiéis estão indo à igreja simplesmente em busca do
produto esperado – curas e sucesso. É aquela história: o produto só tem
mercado porque tem gente que compra.
Além disso é possível encontrar a religião agregada aos produtos como
adesivos, bonecos, roupas, programas de televisão, rádios e outros.

A luz como forma de lucrar
O melhor exemplo foi retira do Folha Online em 11 de Agost de 2009 onde
o tema é “Universal é acusada de formação de quadrilha e lavagem de
dinheiro “
“A pedido do Ministério Público de São Paulo, a Justiça abriu ação criminal
contra Edir Macedo e outros nove integrantes da Igreja Universal do Reino
de Deus sob a acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro,
informa reportagem publicada nesta terça-feira pela Folha (íntegra
disponível para assinantes do jornal e do UOL). A investigação mostra que,
somando tranferências atípicas e depósitos bancários feitos por pessoas
ligadas à Universal, o volume financeiro da igreja de março de 2001 à
Março de 2008 foi de R$8 bilhões, segundo informações do Coaf( Conselho
de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda.
A movimentação suspeita da Universal somou R$4 bilhões de 2003 à 2008.
Os recursos teriam servido para comprar emissoras de TV e rádio,
financeiras e agência de turismo e jatinhos. Os advogados da Universal
negam irregularidades. Segundo eles, a Receita aprovou as contas das
empresas apontadas na denúncia.”

Análise: A igreja Universal foi uma das maiores revoluções que igrejas
fundadas a partir dos ideais de certos pastores foram concretizadas. Porém
como todos sabemos, nos últimos anos as igrejas como Reino de Deus,
Deus é Fiel, Jesus cristo: é o Senhor e a Igreja Universal em principal, têm
sido vítimas de mudança no foco, visando na maior parte os FINS
LUCRATIVOS. A únicas inovações que trazem para a igreja são novos
métodos e ideais, com fins de fazer uma lavagem nos ideais de seus fiéis
seguidores( dentro deles, sociedade de classe baixa até os riquíssimos
jogadores de futebol e astros da televisão).
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Com isso, fica difícil de compreender aonde está o foco e a fé dos
seguidores em relação a religião que propagam, não é dando dinheiro para
os pastores que comprará mais um pouco da sua fé positiva e um
lugarzinho no céu. Correto?!
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Capíttulo IV – Salvação x Salvadores
Fraudes
Enquanto a maioria das principais religiões proclamam possuir a VERDADE
e as RESPOSTAS para você, elas não são capazes de tolerar escrutínio
público, revisão e investigação de todas as suas práticas. A maioria delas
nem mesmo obedece ou segue o Livro Sagrado no qual dizem acreditar.
"Religiões podem ser comparadas a Veneno de Rato, 99% de biscoito doce,
1% de arsênico... e 1% de arsênico mata... a Maioria das religiões lhe dá
99% de verdades e transmite boas mensagens... mas o 1% de mentiras
pode matá-lo."
"A fabula de cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os
ignorantes de seu erro" - papa Leão X
“Não creria nos Evangelhos, se a isso não me visse obrigado pela
autoridade da Igreja”. São palavras de Sto. Agostinho.
"... Ainda há verdades na Bíblia e em muitos outros textos antigos, apesar
do que as religiões fizeram para as destruir e as depreciar. Mitos e dogmas
religiosos têm sido usados com muito sucesso ou para suprimir o
entendimento da verdade ou para distorcer suficientemente o seu sentido,
transformando dessa forma algo positivo em algo negativo." - David Icke, A
Rebelião dos Robôs (The Robot's Rebellion)

Ingenuidades
As ingenuidades ocorrem muitas vezes por parte dos mais necessitados
(povo de classe baixa), na qual uma pessoa, pastor que saiba conduzir o
público facilmente consegue atrair e captar as necessidades encontradas e
controladas através de palavras, e se necessário algumas atuações como
sessão de exorcismo ou de cura. Também se utilizam do método de
“garanta um lugarzinho no céu, contribuindo com a casa do Senhor” “Dê
dinheiro para Jesus Cristo”, mas esses métodos ocorrem diariamente das
Igrejas não tradicionais mas sim nas Igrejas como Reino de Deus, Jesus
Cristo é o Senhor, Igreja Universal entre outros.
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Compreendendo o verdadeiro significado da palavra de Deus
"Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No
Templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os
cambistas em suas bancas. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou
todos do Templo, com as ovelhas e o bois; lançou ao chão o dinheiro dos
cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: 'Tirai
tudo isso daqui; não façais da casa de meu Pai uma casa de comercio'". (Jo
2, 13 - 16).
Através deste trecho retirado da Bíblia podemos compreender também que
Jesus pregou o amor, a justiça, o perdão e a fraternidade e que abominava
a prática de comércio, segundo o trecho Jo 2, 13 – 16.
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Perguntas freqüentes:
1)Entidade religiosa pode ser vista como uma empresa tendo em
vista a utilização de marketing para atrair fiéis?
Sim, a partir do momento que os executivos, empresários, marketeiros,
agentes de negócios e até pastores vêem objetos como: adesivos,
chaveiros, pingentes, camisetas e cruz de enfeite como produtos de
mercado-alvo, entendemos por isso como criadores de empresas de
entidades religiosas. A seguir algumas fotos de exemplo.
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2)As igrejas estão de fato fugindo com o pregado na Bíblia no que
diz respeito com não lucrar através da religião?
Por sinal curiosamente a leitura do Evangelho do dia de hoje trata da expulsão
que Jesus fez dos vendedores do Templo ( Mc 11, 15-19 ) :
"15 Chegaram a Jerusalém. E entrando no Templo, ele começou a
expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam: virou as
mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, 16 e não
permitia que ninguém carregasse objetos através do Templo. 17 E
ensinava-lhes, dizendo: 'Não está escrito: Minha casa será chamada casa
de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de
ladrões!'
Os quatro evangelistas narram a expulsão dos mercadores do Templo. João
coloca no início do seu Evangelho, no capítulo 2: 14 - que corresponde à
primeira viagem à Jerusalém. Marcos coloca no capítulo 11: 15 - Lucas no
capítulo 19: 45 e Mateus no 21: 12. Pastorino considera que João é quem está
certo, colocando a passagem no início da vida pública de Jesus, e não na
semana da sua prisão.
O Templo de Jerusalém tinha vários pátios, mas os vendedores ficavam no
Adrio, único lugar onde podiam ficar os "gentios" (os não judeus). Alinhavam as
bancas no pórtico, e ali vendiam bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso,
óleo, sal, vinho. Havia, também, os cambistas que trocavam o dinheiro grego dracma - e o romano - denário - por ciclos judeus, única moeda aceita no
Templo. A troca era com ágio. Todos os vendedores e cambistas pagavam
porcentagem aos sacerdotes. O Rabi Simeão Bem Gamaliel, queixa-se dos
altos preços extorsivos cobrados pelos vendedores do Templo. Outro hábito a
que Jesus se insurgiu, foi o de atravessarem o Templo para encurtar caminho,
as vezes carregando mercadorias.
Os evangelistas narram que Jesus ficou indignado fez um chicote (azorrague),
com cordéis e espantou os animais, derrubou as mesas dos cambistas,
espalhando as suas moedas pelo chão. Indignado, dirigiu palavras candentes
aos mercadores, e impediu que os transeuntes cortassem caminho por dentro
do Templo, carregando objetos. Jesus citou Isaías 56: 7 - Minha casa será
chamada casa de oração para todas as nações. E também a Jeremias 7:11 quando esse profeta exorta os israelitas a melhorarem suas vidas, pois, se
continuassem a roubar, matar e mentir, entrando no Templo com os seus
crimes, " esta casa que é chamada de meu nome, se tornaria a vossos olhos
um covil de salteadores. Muito mais tarde é que os discípulos se lembraram
das palavras do salmo 69:9 "O zelo da tua casa me devorá". Ou (O zelo da tua
casa me devorou).
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3) Diabo existe???
Existe SIMM, e o seu nome é Edir Macedo! Muito conhecido por
ser um dos sócios da Rede Record de televisão e o principal
fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo pastos
muito conhecido pelas suas “falsas” sessões de exorcismo além de
pregar a palavra e vontade de Deus em suas missas realizadas na
Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo consegue fazer
inúmeros e incontestáveis seguidores, desde a classe mais baixa
sem culto nenhum até os mais ricos e bem empregados cidadões
da nossa sociedade, fazendo em todos uma bela “lavagem
cerebral” e com isso arrecando milhões e mais milhões de reais.
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4)Igreja Universal do Reino de Deus, seria a nova atração de
Las Vegas no Brasil e afora?
Com o grande número de fiéis e com o tamanho investimento, seria
BEM possível ser a NOVA LAS VEGAS.

Curiosidade
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Até nas menores cidades possíveis e imagináveis que
encontramos nessa imensidão territorial que é o nosso país Brasil ,
encontramos uma Igreja Universal do Reino de Deus. Como
podemos tomar como exemplo a cidade de Mãe do Rio no Pará, na
qual uma pequena cidade do Norte do Brasil pode reunir tamanho
número de fiéis (proporcional ao tamanho da cidade).

Pura sacanagem
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Com 2.000 metros quadrados em Campos do Jordão. A casa conta
com 35 cômodos distribuídos em 4 andares. 18 suítes com banheira
de hidromassagem, um jardim réplica do Monte das Oliveiras de
Jerusalém, adega, sala de cinema, quadra de squash e elevador
panorâmico.Todos detalhes, seja de cômodo até a maçaneta do
banheiro, tudo é banhado a ouro puro. Foi trazido da Itália 600 m2
de mármore botticino com um custo de R$240.000. Ainda há dois
pequenos viadutos de 200 metros para acesso à rua. Essa é a casa
de Edir Macedo, sejam bem vindos.
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Conclusão
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Entidades religiosas podem ser consideradas empresas analogicamente
uma vez que obtém lucro através da arrecadação de dinheiro durante as
cerimônias. Este lucro é muito mal visto por muitos, uma vez que a própria
Bíblia prega que o enriquecimento através da religião não é algo válido.
Outro motivo pelo qual se pode considerar uma forma de organização os
estabelecimentos religiosos, é o fato de usarem marketing para atrair um
maior público alvo, ou seja, fiéis e seguidores. Este marketing para algumas
religiões tais como Evangelismo e Catolicismo é feito através de adesivos
colados geralmente na traseira dos automóveis, e que trazem uma imagem
sagrada que conseqüentemente liga este adesivo à religião atribuída.
De acordo com esta pesquisa, tais adesivos podem gerar uma intriga entre
estas duas religiões uma vez que o Evangelismo usa o peixinho como sua
imagem referencial. Vale ressaltar que o peixe como símbolo religioso é de
origem católica, uma vez que Jesus o utilizou em sua multiplicação para
acabar com a fome de seu povo.
A religião pode conquistar todo e qualquer tipo de público, uma vez que a
idade e a renda das pessoas não importam, já que elas têm fé e disposição
para seguir a religião que mais se enquadra em suas crenças.
Contudo devemos compreender as vantagens e desvantagens de seguir
uma religião dentro da concepções da igreja na qual o melhor mesmo é que
todos acreditem em quem foi Jesus, que conseqüências maravilhosas levou
os atos dele e a verdade que ele nos transpôs.
A fé vem de dentro de cada pessoa e da força de vontade de cada um.
Acredite! No Jesus dentro de vocês!
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INTRODUÇÃO
Será abordado o assunto Lei anti-fumo como principal, visando
construir dados sobre empresas que foram negativa e positivamente afetadas por tal.
Ao longo do projeto de pesquisa serão abordados temas como saúde,
o internacional e empresarial, com auxilio de pesquisas e de materiais de estudiosos do
assunto.

CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS
SP proíbe cigarros em ambientes fechados de uso coletivo
No dia 7 de agosto, o Estado de São Paulo dará um importante passo
em defesa da saúde pública. Com a entrada em vigor da nova legislação Anti-fumo, fica
proibido fumar em ambientes fechados de uso coletivo como bares, restaurantes, casas
noturnas e outros estabelecimentos comerciais. Mesmo os fumódromos em ambientes
de trabalho e as áreas reservadas para fumantes em restaurantes ficam proibidas. A nova
legislação estabelece ambientes 100% livres do tabaco.
A medida acompanha uma tendência internacional de restrição ao
fumo, já adotada em cidades como Nova York, Londres, Paris e Buenos Aires.
Inúmeros estudos realizados comprovaram os males do cigarro não apenas para quem
fuma, mas também para aqueles que se vêem expostos à fumaça do cigarro. É
principalmente a saúde do fumante passivo que a nova lei busca proteger. Segundo
dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior
causa de mortes evitáveis no mundo.
A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar. O cigarro
continua autorizado dentro das residências, das vias públicas e em áreas ao ar livre.
Estádios de futebol também estão liberados, assim como quartos de hotéis e pousadas,
desde que estejam ocupados por hóspedes. A responsabilidade por garantir que os
ambientes estejam livres de tabaco será dos proprietários dos estabelecimentos. Os
fumantes não serão alvo da fiscalização.
Para evitar punições, os responsáveis pelos estabelecimentos devem
adotar algumas medidas. Entre elas, a fixação de cartazes alertando sobre a proibição, e
a retirada dos cinzeiros das mesas de bares e restaurantes como forma de desestimular
que cigarros sejam acesos. Devem, também, orientar seus clientes sobre a nova lei e
pedir para que não fumem. Caso alguém se recuse a apagar o cigarro, a presença da
polícia poderá ser solicitada.
Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá multa, que
será dobrada em caso de reincidência. Se o estabelecimento for flagrado uma terceira

vez, será interditado por 48 horas. E, em caso de nova reincidência, a interdição será de
30 dias.
Ao proibir que se fume em ambientes fechados de uso coletivo, a lei
Anti-fumo estabelece uma mudança de comportamento com reflexos diretos na saúde
pública. Mudança que será estimulada por campanhas educativas e fiscalizada pelo
poder público. E que terá na colaboração da população uma de suas principais armas.

LEI N° 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009
Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica o
Governador do Estado de São Paulo.
Artigo 1º - Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de
responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e
XII, da Constituição Federal, para criação de ambientes de uso coletivo livres de
produtos fumígenos.
Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em
ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas,
charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.
1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos recintos de uso
coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede,
divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação
de pessoas.
2º - Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo”
compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto
religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios,
casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças
de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares,
supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas,
instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos
públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.
3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser
afixado aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone
e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do
consumidor.
Artigo 3º - O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá
advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a
obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se
necessário mediante o auxílio de força policial.

Artigo 4º - Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços, o
empresário deverá cuidar proteger e vigiar para que no local de funcionamento de sua
empresa não seja praticada infração ao disposto nesta lei.
Parágrafo único - O empresário omisso ficará sujeito às sanções
previstas no artigo 56 da Lei federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60, sem prejuízo das
sanções previstas na legislação sanitária.
Artigo 5º - Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância
sanitária ou de defesa do consumidor da respectiva área de atuação, fato que tenha
presenciado em desacordo com o disposto nesta lei.
1º - O relato de que trata o “caput” deste artigo conterá:
1 - a exposição do fato e suas circunstâncias;
2 - a declaração, sob as penas da lei, de que o relato corresponde à
verdade;
3 - a identificação do autor, com nome, prenome, número da cédula de
identidade, seu endereço e assinatura.
2º - A critério do interessado, o relato poderá ser apresentado por
meio eletrônico, no sítio de rede mundial de computadores - “internet” dos órgãos
referidos no “caput” deste artigo, devendo ser ratificado, para atendimento de todos os
requisitos previstos nesta lei.
3º - O relato feito nos termos deste artigo constitui prova idônea para
o procedimento sancionatório.
Artigo 6º - Esta lei não se aplica:
I - aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno
faça parte do ritual;
II - às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes
autorizados a fumar pelo médico que os assista;
III - às vias públicas e aos espaços ao ar livre;
IV - às residências;
V - aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao
consumo no próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa condição esteja
anunciada, de forma clara, na respectiva entrada.

Parágrafo único - Nos locais indicados nos incisos I, II e V deste
artigo deverão ser adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que
impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta lei.
Artigo 7º - As penalidades decorrentes de infrações às disposições
esta lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais
de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor.
Parágrafo único - O início da aplicação das penalidades será precedido
de ampla campanha educativa, realizada pelo Governo do Estado nos meios de
comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão, para esclarecimento sobre os
deveres, proibições e sanções impostos por esta lei, além da nocividade do fumo à
saúde.
Artigo 8º - Caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede
de saúde pública do Estado, assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para
os fumantes que queiram parar de fumar.

CAPÍTULO II

SAÚDE
Em abril, a reportagem de veja São Paulo visitou uma série de
estabelecimentos para verificar a qualidade do ar em seu interior. No pub All Black, nos
Jardins, a situação era crítica. Logo na entrada, uma cortina de fumaça recepcionava os
clientes. O nível de poluentes era vinte vezes mais alto que o verificado em avenidas e
túneis da cidade. No último dia 7, data em que a lei estadual antifumo entrou em vigor,
voltamos ao All Black com o mesmo aparelho usado na medição anterior. Constatamos
redução de 93% na quantidade de poluentes. "Fregueses que afirmavam não vir aqui por
causa do cheiro de cigarro reapareceram", conta a gerente Núbia Costa. "Trabalho há
quinze anos na noite e nunca cheguei tão limpa e cheirosa em casa." Agora, só é
permitido fumar na varanda localizada no 1º andar.
Além do pub, foram revisitados os outros cinco bares e baladas que
tinham apresentado os piores resultados entre setenta pontos avaliados há quatro meses
na reportagem de capa "Nosso ar está uma vergonha" (29 de abril). O teste da fumaça
foi feito com um aparelho do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da
USP que mede o poluente mais agressivo ao organismo: as partículas finas, aquela
fuligem preta que cobre cortinas e carros. Produto da emissão de veículos e da fumaça
do cigarro, essas substâncias podem provocar doenças vasculares e até câncer. Por isso,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece um limite aceitável para a absorção
pelo organismo ao longo de um dia - uma média de 25 microgramas do material por
metro cúbico. A casa noturna Pink Elephant, no Itaim, ficou com o título de campeã da

poluição. Lá, as concentrações ultrapassaram a casa dos 3Ԝ000 microgramas por metro

cúbico, uma paulada e tanto para os pulmões. Na segunda avaliação, o índice baixou
para 483 microgramas por metro cúbico, o que ainda é muito. "Num ambiente onde se
fumava, é normal que o cheiro continue", afirma Leonardo Quialheiro, um dos sócios da
casa. "Mas deve diminuir ainda mais, porque vamos trocar todos os estofados, que
agora não serão queimados por bitucas."

Com um vigésimo da espessura de um fio de cabelo, as partículas
finas podem ficar depositadas por algum tempo em cortinas, carpetes e revestimentos,
segundo especialistas. Características que podem explicar, por exemplo, os índices
ainda altos. Curiosamente, o Clash Club, na Barra Funda, foi o único dos seis locais em
que as concentrações aumentaram. A explicação pode estar no jardim da casa, onde é
permitido fumar e que, por isso mesmo, tem reunido dezenas de clientes. "Pela lei, a
área externa pode receber fumantes, já que a distância da parte interna do clube impede
a chegada de fumaça", diz o advogado da Clash, Augusto de Arruda Botelho. Segundo
ele, já foram feitas ali quatro vistorias pela Vigilância Sanitária e o local foi aprovado
em todas. "É verdade que o ar ainda não está ideal, mas a tendência de queda nos
poluentes e os benefícios da lei são visíveis", afirma o engenheiro Paulo Afonso de
André, pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da USP.

Concentração de poluentes (em microgramas por metro cúbico)
Casas noturnas
pink Elephant
clash club
Studio SP
Bares
all black
Dry
Bar sonique

antes da lei
3050
2455
1789
1366
1080
726

depois da lei
483
3783
135
93
84
96

Fumaça de cigarro também aumenta a probabilidade de doenças respiratórias e de
alergias em crianças

Mesmo sem fumar, sete brasileiros morrem todos os dias por doenças
relacionadas ao cigarro. São os fumantes passivos: pessoas que se tornam ameaçadas
simplesmente por convivem com tabagistas. "O risco de doenças cardiovasculares é
25% maior nos fumantes passivos", afirma Gustavo Prado, pneumologista do Instituto
do Câncer.
Ele cita um alerta já bastante divulgado pelos próprios maços de
cigarros: "Não há nível seguro de exposição a essa substância". Em outras palavras, isso
significa que, mesmo em ambientes com ampla ventilação ou com sistemas de exaustão,
a fumaça do cigarro pode agravar o risco de uma série de doenças.
"Ela é perigosa especialmente para crianças, porque agrava o risco de
doenças respiratórias e alergias", comenta. Um filho de fumante, se muito exposto à
fumaça do cigarro, corre mais risco de ter asma e rinite. "Além disso, a exposição ao
cigarro é cumulativa", acrescenta.
Um fumante passivo tem 30% mais risco de desenvolver câncer de
pulmões no decorrer da vida. E não há janela aberta que vá reduzir esse perigo. "A
única forma segura de prevenção contra o cigarro é não ter exposição nenhuma a
fumaça".
Parentes e amigos de fumantes podem se tornar importantes aliados no
combate ao tabagismo. Eles podem incentivar o fumante a combater o vício, apoiando
ele com dicas preciosas. Para isso, é importante conhecer os tratamentos atuais contra o
cigarro. Para largar o vício, o fumante deve mudar uma parte significativa de seu estilo
de vida. É importante fazer exercícios com regularidade. Jogue fora tudo que lembre o
cigarro, como isqueiros, fósforos e cinzeiros. Coma palitos de cenoura para saciar a
fome e enganar a vontade de fumar. Procure apoio psicológico. Em alguns casos, pode
ser preciso usar medicamentos.

Lei anti-fumo ajuda a proteger até saúde de fumantes, aponta pesquisa

São Paulo - Pesquisa do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das
Clínicas (HC) de São Paulo aponta que a lei anti-fumo ajuda a preservar até a saúde de
pessoas que fumam, pois elas não ficam mais expostas à fumaça do cigarro em locais
fechados de uso coletivo. O estudo mediu o monóxido de carbono em 710
estabelecimentos da capital paulista em dois momentos: antes da vigência da lei e três
meses após a restrição. O levantamento avaliou garçons fumantes e não-fumantes.
As conclusões apontam que o ar expelido por garçons fumantes
apresentou um nível médio de monóxido de carbono de 14 ppm (partes por milhão)
antes da entrada da lei em vigor. Doze semanas depois, o índice passou para 9 ppm, o
que significa redução de 35,7%. Para os garçons não-fumantes, os resultados foram
ainda mais perceptíveis: foi de 7 ppm para 3 ppm, que é um nível de uma pessoa que
não fuma.
Na verificação da poluição tabágica ambiental, o índice de monóxido
de carbono nos estabelecimentos caiu de 5 ppm para apenas 1 ppm. "Isso significa sair
de um período de horas parado em um túnel congestionado de carros e ir diretamente
para um parque arborizado", disse Jaqueline Scholz Issa, cardiologista do Incor e
coordenadora da pesquisa. As informações são da secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo.

Substancias químicas presentes no cigarro

NO EXTERIOR
Como é a lei antifumo em outros países?

Seja em português, espanhol, inglês, russo ou qualquer outro idioma, a
frase “Proibido fumar” é cada vez mais constante mundo afora. Desde fevereiro de 2005
entrou em vigor a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQTC), um tratado
feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e assinado por 192 países.
A convenção traz em seu texto medidas para reduzir a epidemia do
tabagismo em proporções mundiais, abordando temas como propaganda, publicidade e
patrocínio, advertências, marketing, tabagismo passivo, tratamento de fumantes,
comércio ilegal e impostos
O Brasil foi um dos líderes em seu processo de desenvolvimento,
entre 1999 e 2003, e o principal objetivo do tratado é, a partir de tais medidas, proteger
gerações presentes e futuras das conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e
econômicas geradas pelo consumo e pela exposição ao tabaco.
A Irlanda foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei nacional de
banimento do fumo, em 2004, antes mesmo da CQTC entrar em vigor. A idéia logo foi
seguida pela Noruega, Suécia e Nova Zelândia.
No mesmo ano, o Butão, na Ásia, tomou uma atitude bem mais
radical: baniu totalmente o tabaco de seu território, inclusive a venda de cigarros. Até o
momento, não há registro de nenhum outro país que tenha uma lei tão rígida. Apesar
disso, os cidadãos deste país que viajam ao exterior, podem entrar no país com cigarros,
mas os produtos estão sujeitos a um imposto de pelo menos 100%.
Mas foi o ano de 2006 que ficou marcado como o da luta contra o
cigarro. No Canadá, as províncias de Ontário e Quebec, as mais populosas do país,
aprovaram uma legislação rigorosa após a morte de uma garçonete. Ativista antitabaco,

ela virou celebridade ao assumir na televisão que desenvolveu um câncer de pulmão por
ser fumante passiva em seu ambiente de trabalho.
Nos Estados Unidos já são 2.300 cidades que incluíram o tabaco na
lista negra. Entre elas figuram Nova Iorque, São Francisco, Los Angeles, Chicago e
Washington. No Estado de Ohio, por exemplo, é proibido fumar nas entradas dos
edifícios, já que a lei obriga que os fumantes permaneçam a pelo menos seis metros de
distância do local para que a fumaça não contamine o ambiente de trabalho. Já nos
Estados de Luisiana, Arkansas e Texas o tabaco não é permitido nem dentro dos
automóveis, caso haja a presença de menores de seis anos. Mas é a pequena Calabasas,
na Califórnia, que se destaca: desde março de 2006 é a única cidade norte-americana a
ser totalmente livre de fumaça, já que lá é proibido fumar até nas calçadas. Os infratores
estão sujeitos a multas e até prisão.
Em junho, o presidente norte-americano, Barack Obama, assinou um
projeto de lei que, pela primeira vez, confere ao governo dos EUA poderes amplos para
regulamentar os cigarros e outros produtos à base de tabaco.
Obama, que contou ter começado a fumar quando era adolescente,
disse que a nova lei vai reduzir a capacidade das empresas de tabaco de divulgar seus
produtos junto a crianças e adolescentes.
Na época da assinatura ele chegou a declarar que a lei vai forçar as
empresas produtoras de tabaco a admitirem mais clara e publicamente os efeitos
prejudiciais e mortais dos produtos que vendem.
A lei marcou o ponto culminante de uma luta lançada há mais de uma
década por parlamentares adversários da indústria do tabaco para colocar os cigarros
sob o controle da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na
sigla em inglês).
A lei autoriza a FDA a impor novos e rígidos limites à fabricação e ao
marketing dos produtos à base de tabaco, mas não chega a proibir os cigarros ou seu
ingrediente causador de dependência, a nicotina.

Quase 20% dos norte-americanos são fumantes. O tabaco mata 440
mil pessoas por ano nos Estados Unidos em função de câncer, doenças cardíacas,
enfisema e outras doenças, dizem as autoridades.
A Espanha possui leis brandas contra o tabaco. No país, é proibido
fumar em ambientes fechados. Alguns locais com mais de 100 metros quadrados podem
designar 30% de sua área a fumantes. Já estabelecimentos com espaços menores podem
ter fumantes ou não.
Segundo Ildefonso Aguado, diretor de saúde pública na Espanha,
infelizmente não se respeita muito essa separação. “Em Madri, mesmo com a
fiscalização, muita gente fuma onde bem entender. E para que a lei seja cumprida é
necessário que haja uma denúncia, coisa que poucos fazem”, diz.
Além disso, ele conta que a princípio, mesmo com parte da população
aprovando a norma, houve certa resistência. “Os comerciantes, donos de bares e
restaurantes queriam impedir a aprovação da lei. Eles contavam com a ajuda de
organizações sindicais. Mas, por sorte, nós contávamos com um grande apoio
parlamentar.”
Na Argentina a legislação que controla o tabaco avançou a níveis
municipais e provinciais. “Infelizmente nacionalmente não tivemos as mesmas
conquistas, apesar dos vários projetos apresentados por parte dos poderes Executivo e
Legislativo”, diz Mario Virgolini, coordenador do Programa Nacional de Controle do
Tabaco naquele país.
Atualmente, sete províncias argentinas contam com leis vigentes de
ambientes 100% livres de fumo. São elas: Santa Fé, Córdoba, Tucumã, San Juan,
Neuquem, Mendoza e Entre Rios. Nesses lugares foi proibido o consumo de cigarro e
derivados em espaços públicos fechados, sem admitir separação entre fumantes ou não
fumantes.
Outras três províncias estabeleceram ambientes livres de tabaco, mas
ainda permitem setores para fumar em bares e restaurantes, de acordo com o tamanho
do estabelecimento. É o caso de Catamarca, província de Buenos Aires e a capital do

país. Aliás, na cidade de Buenos Aires há restrições quanto à publicidade, promoção e
patrocínio do tabaco.
Segundo Virgolini, a legislação antitabaco vem sendo cumprida pelos
argentinos. “A maioria das províncias estabeleceram mecanismos de fiscalização
através de um corpo de inspetores e um telefone para denúncias. Além disso, muitas
pessoas não permitem que se fume em ambientes fechados e acabam colaborando para o
cumprimento da mesma”, diz.
Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde argentino, em 2006,
apontou que o país gastou em 2006 aproximadamente 6,9 bilhões de pesos argentinos
para atender pessoas com problemas causados pelo consumo de tabaco. Para se ter
idéia, a cifra é muito superior ao que o governo arrecadou de impostos no mesmo ano,
algo em torno de 4,2 bilhões de pesos argentinos.
Do outro lado do mundo, o Japão não tem proibição nacional do fumo.
Uma lei de 2003 encoraja escolas, hospitais, teatros e restaurantes a fazer esforços para
evitar a exposição de não fumantes, mas não prevê punições. Hoje, há banimentos
pontuais, como em táxis, trens e estações, além de prédios públicos. Tóquio e Kyoto
têm ruas em que é proibido fumar. Nessas ruas, uma indústria do tabaco instalou
espaços para fumódromos. A multa para quem fuma nas ruas de Chiyoda Ward, região
que implementou o banimento, ou atira bitucas no chão, vai de 2 mil a 20 mil ienes,
algo em torno de 20 e 200 dólares.
Mas, apesar de todo esse esforço em todo o planeta, um relatório
publicado pela OMS em 2008 apontou que apenas 5% de população mundial está
plenamente coberta por qualquer das principais intervenções que reduziram
significativamente o consumo de tabaco nos países que as implementaram. Ou seja:
ainda há muito a ser feito.

Mapa da lei anti-fumo no exterior

CONTEXTO HISTÓRICO
A propaganda de cigarro: eterno conflito entre público e privado
Refere-se à relação conflituosa entre a esfera pública, representada
pela dimensão de cidadania, e a esfera privada, que encontra voz nos agentes de
propaganda interessados na comercialização de cigarro no Brasil.
A propaganda de cigarros em veículos de comunicação de massa
está proibida em bárias países do mundo e no Brasil, foi limitada a meios dirigidos
desde o ano 2000. Entretanto, as ações de marketing das empresas tabagistas continuam
a acontecer de forma indireta, com o objetivo de garantir a sobrevivência das indústrias
do setor.
As campanhas publicitárias desenvolvidas ao longo da história e as
recentes estratégias utilizadas em promoção e embalagens no Brasil são referenciais do
conflito. De um lado, o setor publicitário não reconhece que a proibição e a intensa
regulamentação de produtos tabagistas sejam sérias e eficazes. De outro setores públicos
e sociais baseados em problemas de saúde pública, pesquisa científica e autoridades
médicas, pretendem a própria eliminação do produto no mercado brasileiro, mas
conseguem apenas a limitação de algumas formas de propaganda.
Pode-se transpor esse panorama para a indústria tabagista, que
pretende manter seus lucros, mas se depara com grupos organizados contra sua
atividade-fim: o fumo. Neste caso, o Estado exerce um papel dúbio, pois regulamenta a
propaganda do cigarro, advertindo sobre seus malefícios à saúde, mas não proíbe a
atividade econômica ligada ao tabagismo.
Contraditoriamente, embora o Brasil seja um dos maiores combatentes
do uso de cigarro, é também um dos principais exportadores. A pesquisadora Fernanda
Henriques (2005) lembrou que, na bandeira da república criada em 1822, ainda hoje são
mantidos ramos de tabaco que se unem aos do café. Um símbolo que lembra bem o
eterno dilema entre público e privado que se estabelece quando o assunto é a
propaganda de cigarro. Um dilema que aparentemente não está perto do fim.

Mulheres fumam para moderar o apetite e emagrecer

Segundo pesquisa exibida do jornal da Record encontrada no site r 7
notícias publicado em 31/05/2010 às 21h39, mostrou que entre os jovens de 11 e 19
anos 61 por cento dos fumantes são mulheres contra apenas 31 por cento de homens
(fonte: sociedade brasileira de cardiologia).
Mesmo a indústria de tabaco vendendo sempre a imagem da
masculinidade hoje o cigarro faz mais sucesso entre as mulheres. Um dos principais
motivos é para ficar sem comer e conseqüentemente emagrecer.
No entanto, segundo especialistas, o risco de infarto em mulheres
fumantes é duas vezes maior do que em homens que mantêm o vício.

Nas figuras abaixo podemos observar alguns fumantes na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo na Rua Ministro de Godoy. Percebemos que
realmente a maioria dos fumantes da foto são mulheres.

CAPÍTULO 3
CASAS NOTURNAS DE SÃO PAULO
Há bares e casas noturnas de todos os tipos e gosto na cidade
de São Paulo. É conhecida pela variedade e opções que traz a seus moradores e
visitantes pela variedade de restaurantes e outras opções de lazer na parte da
noite.
Os bairros mais badalados e famosos são a Vila madalena e A
vila Olímpia, lugares esses que nos deparamos com dezenas e até mesmo
centenas de bares a disposição para serem conhecidos.
Há opções para todas as pessoas: Os estilos de música são os
mais variados, são lugares onde se encontram pessoas de todos os estilos e
idades.
Muitas pessoas quando vêem a cidade esperam para poder
visitar tais pontos.

LEI ANTI-FUMO E REPERCUSSÃO
Pesquisas serão feitas com nas próprias empresas estudadas e
também com os estudantes da PUC –sp para verificarm dados. A partir dos
dados encontrados obteremos uma conclusão da problemática do trabalho. Será
feito um questionário de perguntas e respostas para melhor aprofundamento e
conhecimento do problema por parte do pesquisador.
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CONCLUSÃO
A conclusão terá como resposta o problema de pesquisa sobre a
possível queda na procura das pessoas pelas empresas que oferecem programas dentro
de um ambiente fechado como casas noturnas e bares de São Paulo.
Levando em consideração que o fumo é um fator a ser levado em
consideração ao montar um estabelecimento com tais características é possível que a Lei
tratada no projeto tenha feito muita interferência nos resultados das empresas afetadas.
O resultado do Projeto será alcançado através de pesquisar de campo
com perguntas que poderão chegar a um resultado bem próximo da realidade.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
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Introdução

A logística é uma das áreas que mais evoluiu dentro das organizações.
Componente forte para a formulação das estratégias das organizações, por ser uma
área capaz de efetivamente planejar e controlar todo o fluxo de armazenagem de
produtos, serviços e informações associadas. As empresas precisam ser cada vez
mais rápidas em seus processos decisórios para não ficarem atrás de seus
concorrentes, assim as operações de abastecimentos devem ser otimizadas de
forma a atingir efetividade e flexibilidade como resposta a demanda, o que exige
adequada administração.
As empresas são desafiadas a operar de forma eficiente e eficaz para garantir
a continuidade de suas atividades, o que as obriga a constantemente desenvolver
vantagens em novas frentes de atuação.
Os consumidores buscam preços cada vez menores e com um eficiente
processo de logística pode-se garantir isso a eles. É também importante no
planejamento, organização e controle do armazenamento e distribuição de produtos,
visando o menor custo, maior eficiência e um melhor aproveitamento de tempo.
Assim as empresas que alcançarem esse objetivo possibilitam fornecer produtos
com menor custo para seus clientes, aumentando suas vendas e consequentemente
seus lucros.
Este assunto tem como objetivo esclarecer para as empresas como ter um
controle sobre seu estoque, visando à diminuição no preço final do produto,
diminuindo também o numero de funcionários de alto escalão. O menor custo de
produtos e funcionários é o ponto mais importante para as empresas.
Com um planejamento, as grandes redes podem atingir esse objetivo. Para
isso um dos pontos importantes é a organização do estoque, o aproveitamento
correto de espaço e um sistema de entrada e saída. Assim as grandes redes podem
armazenar seus estoques somente em um local, que é a central de distribuição,
tendo um maior controle sobre o que entra e o que sai, com isso pode vir a ter
menos gastos com prédios e funcionários, pois tendo somente um lugar de
distribuição não precisará ter um diretor em cada local. Com essa economia os

produtos finais podem sair mais baratos para os consumidores com a mesma
qualidade.
Os centros de distribuição variam de tamanho, tudo depende da demanda da
rede. Elas ficam em locais estratégicos onde possam prestar serviços para todas as
lojas, com maior eficiência e menor custo nas entregas dos produtos.
Irá ser apresentado um case sobre o centro de distribuição da rede Magazine
Luiza, onde fala o tamanho da central, o numero de funcionários, o valor gasto na
construção e o local escolhido para construção.

Capitulo 1

-

Logística e Abastecimento

Trata-se de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o
ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os
produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço
adequados aos clientes a um custo razoável. Administra o transporte de materiais
dos

fornecedores

para

a

empresa,

descarregamento

no

recebimento,

e

armazenagem das matérias-primas e componentes.
A logística funciona com um elo de ligação entre a produção e o marketing.
Pode ser dividida em um forte sistema de gestão de estoque, gestão de transporte,
suprimentos, nível de serviços e margens, originando o famoso Suplly Chain
Management.

O desafio é gerenciar o abastecimento de milhares de itens, vindos de vários
fornecedores ativos, em muitas lojas, garantindo permanentemente a disponibilidade
dos produtos nas gôndolas das lojas ao menor custo possível.

No mundo empresarial a logística apresentou-se inicialmente em empresas
manufatureiras, porém passou a se destacar também em outros ramos de negócios,
como por exemplo, nas empresas de serviços e no setor varejista.
Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que
planeja, programa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de
matérias-primas, materiais semi acabados e produtos acabados, bem como as
informações a elas relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com
o propósito de atender às exigências dos clientes.
Percebe-se assim, que a logística insere-se em diversos ambientes da
organização, onde é necessária que esta seja bem desenvolvida para o bom
andamento das atividades.
A logística tem sido utilizada como método para vencer diversos desafios
como agregar cada vez mais valor ao produto, minimizando os custos, aumentando
a lucratividade, assim o aumento da percepção da importância estratégica desta
área acaba sendo uma conseqüência, pois o aumento de suas atribuições ainda é
incipiente.
Considera-se, portanto que, as principais metas da logística são disponibilizar
o produto certo aos clientes, na hora certa, na quantidade correta, no local certo, nas
condições adequadas a um preço competitivo, sendo que neste fluxo de materiais
há também um fluxo de suas respectivas informações, pois as atividades logísticas
afetam os índices de preços, custos financeiros, produtividade, custos de energia e
satisfação dos clientes.
Desta forma é possível perceber que o relacionamento com o cliente é um
dos pontos chave para os lucros em longo prazo e verifica-se que a similaridade
cada vez maior entre produtos ofertados por empresas concorrentes pode trazer
dificuldades onde a logística não é estrategicamente estruturada, contudo nas
empresas em que a logística é estrategicamente estruturada e a diferenciação é
percebida na eficácia do processo logístico, onde o ganho é real.

Capitulo 2

-

Transporte Rápido e Eficiente no Abastecimento

O início do processo de abastecimento se dá através do pedido da loja. Este
pedido pode ser automático, ou seja, o próprio sistema sugere as quantidades,
considerando o histórico de vendas, a frequência de abastecimento da loja e de
visitas do fornecedor a central de distribuição, entre outras variáveis, isto acontece
para quase todos os produtos de abastecimento regulares. Ou as quantidades a
serem enviadas para as lojas podem ser determinadas pela expectativa de venda, o
que acontece para os itens não regulares e produtos em promoção.
Os pedidos são captados pela Central que os consolida e efetua pedidos
consolidados ao fornecedor, de tal forma que os itens estejam disponíveis em tempo
de separarmos e entregarmos o pedido de cada loja dentro do prazo.
Nos

dias

atuais,

com

os

processos

produtivos

cada

vez

mais

homogeneizados, não restam muitas atitudes a serem tomadas pelas empresas em
busca do menor custo, para aumentar sua competitividade, pois as diversas
tecnologias de produção estão ao alcance da maioria que busca melhoria continua
no processo.
São apresentados, para analise, os dados referentes à evolução das vendas
dos produtos nas ultimas semanas. Com base na evolução histórica, pode se
realizar a projeção da tendência de vendas dos produtos. Alem das estatísticas das
vendas efetivadas é possível consultar também dados sobre vendas perdidas, por
falta de estoque.
Os níveis de estoques disponíveis, associados à rotatividade dos produtos,
são parâmetros utilizados pela sugestão automática de compras, e estão também
disponíveis para o comprador no momento da negociação. O planejamento de
compra considera os prazos de entregas de fornecedores e a rotatividade dos
produtos para a programação das entregas parciais de pedidos.
Hoje no Brasil o forte é a malha viária, por isso a maioria das centrais de
distribuições optam por caminhões para fazer o transporte de suas mercadorias.
Saindo das suas centrais e atravessando o Brasil para chegarem ao seu destino,
com o tempo contado para que a loja não fique sem produto na sua área de venda.

Um grande problema para as centrais de distribuição é o estado de
conservação das estradas brasileiras, e o preço do combustível, que acaba
acarretando atraso no processo de entrega e aumento nos custos das mercadorias.
Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) sobre o
estado de conservação das estradas do país transforma em números uma realidade
bastante conhecida dos motoristas brasileiros. A avaliação mostra que 69% da
malha rodoviária do Brasil estão em péssimo, ruim ou regular estado de
manutenção.
Dos 89.552 quilômetros avaliados, apenas 27.713 quilômetros foram
considerados em bom ou ótimo estado. “Esses resultados denotam a situação
deficiente de uma larga extensão da malha rodoviária e, ao mesmo tempo,
representam os grandes desafios que devem ser enfrentados com o objetivo de
capacitar a principal infra-estruturar de transporte utilizada no país”, registra a CNT
na conclusão da pesquisa.
Com 9.092 quilômetros – a menor rede de estradas do país –, a região Norte
apresenta 93,4% da malha rodoviária entre péssimo, ruim e regular estado. Já o
Sudeste, com 25.819 quilômetros avaliados, é a região que possui o maior índice de
trechos em bom ou ótimo estado: 45,7%.
O Brasil possui segundo dados oficiais, quase 1,8 milhões de quilômetros de
estradas, com menos de 10% pavimentados. Dessa malha rodoviária, considerada a
segunda maior do mundo, só perde para os Estados Unidos, apenas o estado de
São Paulo pode ser considerado um país de primeiro mundo, pois oferece 28.500
km de rodovias pavimentadas. Na região Sudeste, aproximadamente 90% das
rodovias municipais pavimentadas estão no Estado de São Paulo.
Apesar de possuir a segunda malha rodoviária em extensão, comparando-se
com Minas Gerais que registra cerca de 60.000 km a mais de rodovias, o Estado de
São Paulo possui quase 30 vezes mais rodovias municipais pavimentadas que o
estado mineiro. São 11.000km contra 382 km.
São Paulo tem mais quilômetros de rodovias duplicadas que o restante do
país somado. Saindo da capital todas as principais rodovias são duplicadas: Dutra,
Ayrton Senna, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares, Fernão
Dias, Regis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta. É uma festa para quem vem de outros
estados. Mas existem inúmeras rodovias duplicadas de primeiro mundo no interior

como é o caso da Washington Luís, D. Pedro I, Marechal Rondon, Carvalho Pinto e
tantas outras.
O Governo de São Paulo assinou contrato com o BIRD para recuperar as
estradas secundárias e está investindo U$S 240 milhões na recuperação de 703 km,
de um total de 1.400 km previstos no acordo. Com isso, muitas estradas que
estavam em péssimas condições passam a ser recuperadas e já oferecem boas
condições de tráfego.
Em uma pesquisa feita pelo Guia Quatro Rodas, foi constatado que entre as
dez melhores rodovias do Brasil nove se encontrão em São Paulo.


1º SP-348 (Bandeirantes) – São Paulo – Cordeirópolis



2º SP-160 (Imigrantes) – São Paulo – São Vicente



3º SP-070 (Ayrton Senna/Carvalho Pinto) – São Paulo-Taubaté



4º SP-310 (Washington Luís) – Limeira-São José do Rio Preto



5º SP-340 (Adhemar de Barros/Dep. Mário Beni/Boanerges N. Lima/Pref. José



6º SP-280 (Castello Branco) – São Paulo - Espírito Santo do Turvo



7º BR-290 (Freeway) – Osório-Porto Alegre-Eldorado do Sul



8º SP-330 (Anhanguera) – São Paulo – divisa SP/MG



9º SP-225 (Com. João R. de Barros/Eng.º Paulo N. Romano) – Bauru-Itirapina



10º BR-040 (Washington Luís) – Rio de Janeiro/Juiz de Fora

O Governo do Estado procura controlar a febre dos pedágios e já vem
tomando algumas medidas. Dentre elas, vetar aumento nas estradas de mão
simples concedidas para a iniciativa privada e contendo por dois anos as tarifas de
pedágio nas estradas administradas pelo próprio Estado. Isso afeta o equilíbrio
financeiro das empresas e reflete a pressão política que os pedágios geraram.

Imigrante impressiona motoristas de qualquer lugar do mundo

Anhanguera e Bandeirantes são duas das melhores rodovias do estado

Pagar pedágio é o ônus para circular em estradas de primeiro mundo

Capitulo 3

-

Menor Custo na Operação

As empresas optam por instalar suas centrais de distribuição em locais que
estarão perto de todas as suas lojas, para que possam entregar o produto com mais
eficiência e menor custo que é o trabalho principal da logística. O investimento para
construção é enorme passando geralmente da casa dos milhões e as construções
são gigantescas, pois uma única central vem atender milhares de lojas.
As grandes redes não apresentam uma única central e sim varias cada uma
atendo uma região diferente como é o caso da central do Magazine Luiza ou
também varias centrais diferentes, uma para cada tipo de produto como é o caso do
Grupo Pão de Açúcar.
O controle sobre o estoque e o numero de funcionários adequados é
essencial para conseguir um bom preço final dos produtos. O estoque tem que ser
comprado sobre medida para não fique ocupando espaço e funcionário para cuidar.
Saber giro de estoque é necessário para que não se compre a mais do que precisa,
acarretando maior custo nas operações e também não falte mercadoria, perdendo
de vender.
Como já foi falado no capitulo anterior, as centrais de distribuição possuem
um eficiente programa que controla os estoques, diminuindo o numero de
funcionários e o numero de erros, na hora das compras.
Podemos ver que a tecnologia também está, ajudando as centrais de
distribuições a diminuir os custos das operações, com a diminuição dos números de
funcionários e a rapidez da entrega dos produtos.
Na verdade no ambiente concorrencial atual cada vez mais os consumidores
e os fabricantes estão buscando prazos mais curtos de atendimento, o
gerenciamento dos fluxos logísticos de forma a possibilitar encurtamento dos tempos
de ciclo e passar a ser fonte importante de diferencial competitivo.
Existe uma desconexão entre a velocidade com que os clientes efetuam seus
pedidos e a velocidade com que tais pedidos são processados e atendidos
efetivamente, pois

as

mudanças

tecnológicas

tornaram

os

processos

de

atendimentos cada vez mais rápidos. Esses descompassos ocorrem em virtude da
diferença existente entre o fluxo de informação e o fluxo físico de materiais, uma vez

que o suporte tecnológico para o manuseio, movimentação e processamento físico
dos materiais é inferior ao suporte conferido ao fluxo de informação.

Em uma pesquisa realizada recentemente diz que a maioria das centrais de
distribuição encontra-se na região sudeste. O Grande motivo de essa concentração
estar nessa região é porque é a região onde se tem o maior numero de pessoas e
empresas, podemos dizer que é a região mais desenvolvida do pais e também que a
região sudeste apresenta grande parte da malha varia do Brasil todo.
Podemos ver por pesquisas realizadas no capitulo anterior que entre as dez
melhores estradas do Brasil nove se encontram no estado de São Paulo. Isso vem a
ajudar as empresas na hora de transportar os produtos consumindo menos tempo
para que possam ter um processo de transporte eficiente e também diminuindo a
manutenção dos veículos, que vem a diminuir o custo dos produtos.

Com um mercado cada vez mais competitivo, a automação dos processos
logísticos em uma central de distribuição torna-se fator indispensável para análise,
de modo a manter a empresa competitiva no mercado, atendendo com eficiência e
eficácia o elo primordial da cadeia de abastecimento, o cliente.
A automatização de uma central de distribuição não pode ser considerada
como um fator simples e ser tratada de forma isolada uma vez que uma central de
distribuição é apenas parte integrante da cadeia de abastecimento, podendo ser
considerado um dos elos entre as áreas de vendas e o cliente final.
Inicialmente é necessário avaliar os processos empregados atualmente na central a
ser automatizada, apontando ao final as necessidades de melhorias e quais os
processos que podem vir a ser automatizados de forma rápida e eficiente.

Quando tratamos do assunto automação/automatização de uma central de
distribuição não podemos deixar de enfatizar a necessidade de estar utilizando
sistemas especialistas que possibilitem gerir de forma segura é rápida todo o ciclo
de informações geradas na central de distribuição. existem ainda os equipamentos
que possibilitam uma maior agilidade nos processos de movimentação e
armazenagem que devem ser avaliados, de acordo com o perfil de atendimento da
central como esteiras, sistemas automáticos de separação, troolers, transelevadores, etc. Que devem ser apontados através de estudos para a viabilidade da
automatização da central de distribuição.
Com a automação as centrais de distribuições podem ter ganhos como:


Maior acuracidade dos estoques.



Redução dos níveis de estoque.



Melhor acompanhamento na produtividade das equipes do armazém



Redução

dos

tempos

de

recebimento,

armazenagem,

separação

e

carregamento de pedidos.


Maior agilidade no atendimento ao cliente.



Diferencial competitivo no mercado.



Redução de avarias.



Melhorias no ambiente de trabalho, principalmente no que tange a segurança
do trabalho.



Redução de custos diretamente ligados a gestão dos processos logísticos da
empresa.

Capitulo 4

-

Centrais de Distribuições

O tamanho e a quantidade das centrais de distribuição variam de acordo com
o tamanho de cada empresa, se uma empresa possui varias lojas estaladas por todo
o Brasil ela irá precisar de mais de uma central de distribuição e dependendo de
quantas lojas essa central ira atender precisara ter um grande espaço, para que os
produtos possam ser armazenados corretamente.
Existem equipamentos que possibilitam uma maior agilidade nos processos
de movimentação e armazenagem que devem ser avaliados, de acordo com o perfil
de atendimento da central como esteiras, sistemas automáticos de separação,
troolers, trans-elevadores, etc. Que devem ser apontados através de estudos para a
viabilidade da automatização da central de distribuição. Algumas centrais de
distribuição possuem equipamentos frigoríficos.

Magazine Luiza é uma empresa brasileira com sede em Franca, São Paulo.
Foi fundada há mais de 50 anos por Luiza Trajano Donato. Sua atual presidente é
Luiza Helena Trajano.
É atualemnte a terceira maior rede de varejo do Brasil, logo atraz do Grupo
pão de açucar e da Maquina de Vendas. Possui aproximadamente 450 lojas
localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul,
Goias, Santa catarina e Rio Grande do Sul.
A empresa possui seis centros de distribuição, localizadas em Ribeirão Preto
(SP), Louveira (SP) , Ibiporã (PR), Caxias do Sul (RS), Navegantes (SC) e
Contagem (MG), também com seis Departamento de Qualidade de Seviço (DQS)
um em cada Centro de Distribuição.
O Magazine Luiza inaugurou seu mais moderno Centro de Distribuição (CD).
Localizado às margens da Rodovia Bandeirantes, o empreendimento possui 280 mil
m2 de área total, sendo 62 mil m2 de área construída, e exigiu investimentos de R$
57 milhões em obras e infra-estrutura. O complexo foi erguido em sete meses, em
Louveira, e gerou 250 empregos diretos.
O CD Bandeirantes surgiu da necessidade de redimensionamento da malha
logística e vai atender ao plano de expansão do Magazine Luiza, além de dar
suporte à cidade de São Paulo.
"Este CD também vai atender às cidades do sul de Minas Gerais, do litoral
paulista e das regiões de Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba. Sua concepção
foi baseada em modernos sistemas de logística. Inicialmente, contemplará 45 mil
posições paletes, mas sua capacidade total é de 70 mil posições", diz o diretor de
logística do Magazine Luiza, Carlos Gomes. "Escolhemos a rodovia Bandeirantes
pela ótima localização geográfica em relação às diversas filiais da rede, proximidade
com nossos fornecedores e também já nos preparando para a nossa entrada na
capital paulista em 2008", conclui.

Conclusão

Na atualidade, as empresas precisam ser cada vez mais rápidas em seus
processos decisórios para não ficarem atrás dos seus concorrentes. O suporte
tecnológico conferido ao fluxo de informação poderá facilitar o fluxo físico,
comprimindo o tempo necessário ao ciclo logístico do pedido e, consequentemente,
garantindo vantagem competitiva à organização.
A prioridade é atender o cliente eficientemente, tanto pela redução de custos
como pela adição de valor por um nível de serviço mais elevado. Assim, a proposta
deste artigo é demonstrar de que forma os fluxos logísticos podem ser mais bem
administrados para possibilitar às organizações as condições necessárias a uma
maior competitividade, através do gerenciamento do tempo envolvido nas diferentes
atividades do ciclo de pedidos.
A logística é uma atividade de gerenciamento aplicada apenas a grandes
corporações. Iniciou-se como uma análise a respeito da definição e nos responde,
de forma clara, o porquê da implementação de estratégias logísticas. Englobou,
também, a análise do gerenciamento da cadeia de abastecimento e como a logística
vem vencendo a batalha do comércio globalizado. Comentou a importância das
parcerias com fornecedores e clientes, criando o que se chama de supply Chain,
objetivando a equalização dos diferentes tamanhos e objetivos dos componentes da
rede. Salientou-se a importância da percepção dos clientes em relação aos produtos
e o que a logística pode fazer para agregar valor, reduzindo custos e melhorando a
lucratividade. Analisou as aplicações logísticas, dividindo-as em 4 grandes grupos
que devem funcionar interligados e finaliza com a análise da estratégia logística,
como fator de planejamento e de redução de estoques, muito comentado, mas
pouco trabalhado.
Centros de Distribuição tornaram-se o grande fator de diferenciação
competitiva,

tendo

como

principal

finalidade

agregar

valor

por

meio

da

disponibilidade imediata de produtos, com flexibilidade para atender as demandas
de forma personalizada e com a velocidade exigida pelo consumidor.
O Centro de Distribuição tem como finalidade gerenciar o fluxo de produtos e
informações associadas, de modo que possa contribuir para a redução das

distancias, diminuindo os prazos de entrega, contribuindo para o atendimento das
necessidades dos consumidores.
Um centro de distribuição constitui um dos mais importantes e dinâmicos elos
da cadeia de abastecimento, o CD é um armazém cuja missão consiste em
gerenciar o fluxo de matérias e informações consolidando estoques e processando
pedidos para a distribuição física. Ele pode manter o estoque necessário para
controlar e equilibrar as variações entre o planejamento de produção e a demanda;
permite acumular e consolidar produtos de vários pontos de fabricação de uma ou
de varias empresas, combinando o carregamento para clientes ou destinos comuns;
possibilita entregas no mesmo dia a clientes e serve de local para customização de
produtos, incluindo embalagem, etiquetagem e precificação entre outras importantes
atividades.
Os centros de distribuição são projetados para colocar produtos em
movimentos e não apenas para armazená-los. São depósitos grandes e
automatizados projetados para receber produtos de varias fabricas e fornecedores,
receber os pedidos, atende-los com eficiência e expandir o produto para
consumidores de uma determinada região o mais rápido possível.
A implementação de um Centro de Distribuição pode racionalizar os níveis de
estoque contribuindo para a redução do custo logístico total, pois o estoque
centralizado permite acompanhar melhor os níveis de estoque e controlar a
necessidade de reabastecimento.
Aliado ao CD, a distribuição física percebe os benefícios da localização
geográfica do CD junto ao principal mercado consumidor, tendo em vista a redução
das distancias, menor trajeto percorrido, volume maior de entregas, melhor
ocupação do veiculo, otimizando tempo e custo.
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PETROBRAS SUTENTÁVEL

1. Motivação
A conscientização de que não é possível haver crescimento econômico e populacional infinito em
um planeta de recursos naturais finitos tornou evidente a necessidade de construção de um novo
modelo de desenvolvimento, o qual deve ser orientado pelas idéias sintetizadas no conceito do
Desenvolvimento Sustentável: um desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades
(CMMDA, 1988).
Ciente de seu papel na contribuição para o desenvolvimento sustentável do Brasil e dos demais
países onde atua, a Petrobras tem reforçado seu compromisso com a responsabilidade social e
ambiental, por meio de uma grande variedade de ações direcionadas à integração destes
princípios a todas as suas atividades.
Entre estas ações, podemos citar a revisão de seu Plano Estratégico, em 2004, para incorporação
dos conceitos de responsabilidade social e ambiental à missão e à visão da empresa, estendendoos a todos os países onde atua, bem como o aprimoramento do seu modelo de governança, com a
criação do Comitê de Gestão de Responsabilidade Social e Ambiental. Essas ações evidenciam a
determinação de conduzirmos nossos negócios priorizando valores fundamentais nas áreas de
direitos humanos, meio ambiente, relações trabalhistas, transparência e combate à corrupção,
entre outras.
Embora a necessidade de considerar que o conceito de sustentabilidade esteja presente em todas
as atividades da Petrobras, tal necessidade se torna imperativa nas operações de exploração e
produção de óleo e gás desenvolvidas na Região Amazônica, principalmente em função de sua
sensibilidade ambiental, dos impactos decorrentes de eventuais acidentes, da conscientização,
cada vez mais difundida, de que a Amazônia representa um patrimônio natural da humanidade, da
sua visibilidade internacional, bem como da importância de assegurarmos nossa reputação como

empresa capaz de operar de forma social e ambientalmente responsável em ecossistemas tão
complexos como os existentes naquela região.
Considerando a importância ecológica e social da Região Amazônica, a Petrobras, por meio da
área de negócios de Exploração e Produção (E&P) e da Unidade de Negócios da Bacia Amazônica
(UN-AM), elaborou um conjunto de Diretrizes de Sustentabilidade em parceria com entidades e
personalidades com reconhecida atuação na construção de uma sociedade ecológica, econômica
e socialmente sustentável, especialmente na Região Amazônica, com o objetivo de garantir a
participação de todas as partes interessadas na definição dos princípios orientadores de suas
atividades na região.
As diretrizes compreendem a proteção da biodiversidade, a ecoeficiência das atividades e
operações, o controle de contingências e a interface social, econômica e cultural das atividades de
exploração e produção de óleo e gás na Amazônia, as quais incluem todo o suporte logístico
necessário, como transporte aéreo, terrestre e fluvial, suprimento e infra-estrutura.
Desta forma, a ocupação espacial, os processos, as tecnologias, as pesquisas científicas e o
próprio modelo de gestão serão orientados pelos temas e conceitos priorizados no processo de
elaboração participativa das diretrizes, buscando o aprimoramento da atividade de exploração e
produção de óleo e gás na Amazônia.
Objetivo Geral
Estabelecer diretrizes para nortear todas as atividades de exploração e produção da Petrobras na
Amazônia, desde as atividades meio até a atividade fim, de acordo com os princípios de
sustentabilidade (Elkington, 1997).
Objetivos Específicos
A elaboração das diretrizes de sustentabilidade visa aos seguintes objetivos:
Otimizar o consumo de recursos naturais;
Prevenir e mitigar os impactos à biodiversidade nas diferentes atividades e operações de
exploração e produção de óleo e gás na Amazônia;
Aperfeiçoar a gestão dos poluentes e resíduos gerados pelas atividades e operações;
Aperfeiçoar a gestão do processo de recuperação de áreas impactadas;
Orientar o planejamento e execução das atividades de instalações e sistemas de transporte;
Orientar o planejamento e execução das atividades de gerenciamento de riscos e contingência, no
intuito de permitir a prevenção e atuação eficaz no controle de emergências;
Otimizar os impactos das atividades de exploração e produção sobre o público externo;
Melhorar a qualidade de vida da força de trabalho;
Promover a preservação do patrimônio cultural dentro da área de influência da E&P na Amazônia;
Integrar as atividades de responsabilidade social e ambiental da Petrobras na região com as ações
da Área de Exploração e Produção na Amazônia.
Referenciais de Sustentabilidade Corporativa e Responsabilidade Social e Ambiental

As diretrizes propostas neste documento foram elaboradas pelo Grupo de Trabalho constituído
para elaboração do Plano Diretor de Urucu, tendo como referências Petrobras (1989; elaborado
com base em Dourado et al., 1988), Milleret al. (2005), Elabore (2006) e Almeida (2006).
Para a elaboração das diretrizes foi definido um arcabouço conceitual orientador, baseado na
abordagem triple bottom line (Elkington, 1999) e em alguns dos principais referenciais
internacionais sobre responsabilidade social e ambiental e sustentabilidade corporativa, como o
Pacto Global – The Global Compact (ONU apud University of Cambridge, 2004), OECD Guidelines
for Multinational Enterprises (OECD, 2000), Dow Jones Sustainability Group Indexes (DJSGI, 1999)
e Compendium of Sustainability Reporting Practices and Trends for the Oil and Gas
Industry (API.IPIECA,2003).
A abordagem triple bottom line, proposta por John Elkington em 1997 enfatiza duas questões,
consideradas fundamentais para uma atuação orientada para a sustentabilidade: a integração dos
três componentes do desenvolvimento sustentável – crescimento econômico, eqüidade social e
proteção ao meio ambiente, e a integração entre os aspectos de curto e longo prazo (Elkington
apud Almeida, 2006).
A figura 1 representa o conceito de sustentabilidade segundo a abordagem triple bottom line, em suas três
dimensões (Elkington apud Almeida, 2006):

Figura 1 - Sustentabilidade corporativa segundo a abordagem Triple Bottom Line
Almeida, M. (2006)

Fonte: Elkington, J. apud

Na elaboração das diretrizes apresentadas neste documento, o foco foi direcionado às dimensões
ambiental e social, localizadas na base da pirâmide de sustentabilidade, uma vez que a dimensão
econômica tem permeado naturalmente as ações da companhia.
A tabela 1 mostra os subsídios relevantes de cada um dos referenciais internacionais para a
construção do arcabouço conceitual. Alguns dos temas considerados nos referenciais, embora
pertinentes, não geraram diretrizes por serem práticas e valores já profundamente arraigados na
cultura da Petrobras.

Tabela 1 – Quadro de contribuição dos referenciais internacionais de responsabilidade social e ambiental e
sustentabilidade corporativa.

2. Metodologia
Metodologia de definição das Diretrizes de Sustentabilidade
A partir do arcabouço conceitual orientador, foram identificados temas críticos para a
sustentabilidade da produção de petróleo e gás pela Petrobras na Amazônia, relacionados às
dimensões ambiental e social da sustentabilidade.
A identificação dos temas críticos associados à redução global de impactos ambientais baseou-se
nos princípios de eco-eficiência e prevenção de impactos à biodiversidade.

As atividades de instalações e transportes também foram tratadas como temas críticos, pois o
aprimoramento do desempenho ambiental destas atividades é fundamental para que os objetivos
do Plano Diretor sejam atingidos, uma vez que tais atividades suportam todas as demais. Além
disso, as soluções tecnológicas desenvolvidas para as atividades de instalações e transportes em
Urucu podem ser transferidas, em parceria com as instituições de pesquisa, às comunidades
amazônicas, disponibilizando para a sociedade alternativas que melhorem as condições de vida de
modo compatível com a conservação da floresta.
O tema gerenciamento de riscos e contingência trata da prevenção de acidentes e prontidão para
enfrentar situações de emergência, envolvendo recursos humanos capacitados e organizados,
recursos materiais e procedimentos específicos para minimizar os danos à saúde da força de
trabalho, às comunidades, ao meio ambiente e ao patrimônio.
Os temas patrimônio cultural, força de trabalho e público externo buscam orientar as ações
relativas à interface sociocultural da atividade de exploração e produção de óleo e gás na
Amazônia.
Finalmente, o tema comunicação contempla o esforço institucional necessário para que as
diretrizes aqui estabelecidas sejam incorporadas como valor em todas as atividades e operações
de exploração e produção de óleo e gás na Amazônia.
Considerando a dimensão correspondente da sustentabilidade, os temas críticos identificados são:
Dimensão ambiental: energia e atmosfera, recursos hídricos, resíduos e materiais,
biodiversidade, recuperação de áreas impactadas, instalações, transportes e gerenciamento de
riscos e contingência.
Dimensão social: patrimônio cultural, força de trabalho, público externo e comunicação.
Definidos os objetivos e temas críticos, foi elaborado um conjunto de diretrizes com diferentes
níveis de abrangência:
Macrodiretrizes: diretrizes abrangentes aplicáveis a todos os temas identificados e que norteiam
as demais diretrizes;
Diretrizes gerais: diretrizes associadas predominantemente a um tema, mas que possuem
conexão com vários outros temas;
Diretrizes específicas: orientações particulares para um determinado tema, cuja importância as
tornou merecedoras de destaque.
A figura 2 ilustra a organização das diretrizes em seus diferentes níveis:

3. Proposta de Diretrizes de Sustentabilidade para as Atividades de
Exploração e Produção da Petrobras na Amazônia
As Macrodiretrizes, as Diretrizes Gerais e as Diretrizes Específicas são apresentadas abaixo. As
Diretrizes Gerais e Específicas foram organizadas de acordo com as dimensões (ambiental e
social) e com os temas críticos com os quais estão relacionadas. A aplicação das diretrizes deve
considerar suas inter-relações e impactos cruzados segundo uma perspectiva sistêmica
Macrodiretrizes
As variáveis ambientais, sociais e econômicas devem ser consideradas com igual nível de
prioridade na avaliação de empreendimentos e operações na Amazônia;
Todos os empreendimentos e operações devem ter como orientação básica a minimização da
interferência nos processos naturais e etnoculturais, e a promoção da inclusão social;
O conceito de sustentabilidade deve ser considerado em todas as etapas do ciclo de vida dos
empreendimentos (planejamento, implementação/construção, operação/manutenção,
descomissionamento e pós-descomissionamento).

4. Dimensão Ambiental
Analisar criteriosamente o risco de impactos negativos ao Meio Ambiente associado a cada
atividade e operação.
ENERGIA E ATMOSFERA

Diretrizes Gerais
Minimizar a emissão de poluentes atmosféricos através da adoção das melhores tecnologias que
sejam técnica e economicamente viáveis.
Mitigar ao máximo o impacto dos poluentes atmosféricos reduzindo a contribuição para o
aquecimento global e os impactos locais ao meio ambiente.
Minimizar o consumo de energia em todos os níveis de atividade, de forma a minimizar as
emissões e o consumo de recursos naturais relacionados à geração de energia.
Diretrizes EspecíficasBuscar a queima mínima de gás em flare na planta de produção,
diminuindo as emissões, o consumo de recursos naturais não-renováveis e o desperdício
de energia.
Priorizar o uso de equipamentos e processos de maior eficiência energética.
Buscar a utilização de energias renováveis, como energia solar, biocombustíveis e biomassa,
considerando as potencialidades regionais.
Buscar a compensação das emissões de gases de efeito estufa através de projetos de seqüestro
de carbono e MDL.

RECURSOS HÍDRICOS
Diretrizes Gerais
Minimizar o consumo de água nas instalações, atividades e operações, diminuindo o consumo de
um recurso natural sazonalmente escasso na região (água de qualidade para uso humano e
industrial) e reduzindo o uso de energia e outros insumos necessários para o seu tratamento.
Minimizar a quantidade dos efluentes líquidos lançados, bem como o seu conteúdo poluente,
evitando os impactos nos ecossistemas aquáticos e na biodiversidade e a alteração das
características naturais dos recursos hídricos.
Reduzir o emprego de produtos químicos e priorizar alternativas ambientalmente mais adequadas
no tratamento de efluentes e da água para consumo humano.
Diretrizes Específicas
Racionalizar o uso de água nos processos produtivos, priorizando o reúso de correntes internas e
efluentes finais.

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, através de sistemas de captação, tratamento e
armazenamento em cisternas, de forma a reduzir o consumo de água de mananciais e a carga no
sistema de drenagem superficial.
Garantir o uso sustentável da água subterrânea, de forma a proteger as possíveis áreas de recarga
e evitar a explotação predatória dos aqüíferos.

RESÍDUOS E MATERIAIS
Diretrizes Gerais
Reduzir a geração de resíduos em todas as etapas dos processos de E&P, pelo uso de tecnologias
mais limpas, modificação de comportamentos, equipamentos ou processos.
Reduzir a introdução de materiais estranhos à região e priorizar a redução de resíduos na fonte
Dar destino ambientalmente adequado para todos os resíduos gerados, priorizando a reutilização e
a reciclagem e adotando as melhores tecnologias de tratamento e disposição final técnica e
economicamente viáveis..
Diretrizes Específicas
Racionalizar a produção e distribuição de alimentos, materiais e outros insumos, de forma a
minimizar a geração local de resíduos, aumentando o volume útil dos insumos transportados para
a região (tratamento prévio dos produtos, por exemplo, evitando processamentos desnecessários
no local).
Priorizar a aquisição de produtos que gerem menos resíduos de embalagens, por meio da
priorização da compra de produtos com embalagens duráveis, reutilizáveis e/ou recicláveis, que
comportem maior volume de produto.
Priorizar o tratamento e reaproveitamento local de resíduos sempre que possível, evitando o
transporte de resíduos, minimizando o consumo de energia e a geração de emissões atmosféricas.
Utilizar, sempre que possível, materiais, produtos e serviços regionais que sejam social e
ambientalmente sustentáveis.
BIODIVERSIDADE
Diretrizes Gerais
Reduzir as pressões sobre os ecossistemas que resultem em impactos à biodiversidade ao longo
do ciclo de vida de todas as atividades e operações, mantendo os serviços ambientais existentes.
Contribuir para a definição e gestão estratégica de áreas protegidas nas áreas de influência da
atividade de exploração e produção de óleo e gás na Amazônia, mediante financiamento de
pesquisas para identificação de áreas prioritárias para a conservação e apoio na administração de
áreas protegidas estabelecidas na área de influência das atividades.
Evitar a introdução de espécies vivas estranhas à região que possam alterar a estrutura e
funcionamento dos ecossistemas.

Diretrizes Específicas
Caracterizar a área de influência das atividades, identificando áreas protegidas, sensíveis e
vulneráveis de maior relevância para conservação da biodiversidade, nas quais o planejamento de
atividades deve ser feito considerando a especificidade dos ambientes e o objetivo de evitar
impactos ambientais.
Caracterizar a biodiversidade nas áreas de influência das atividades e criar mecanismos para
sistematização das informações obtidas tanto nos estudos de avaliação de impactos como nos
projetos de pesquisa e monitoramento.
Reduzir a abertura de vias de acesso (estradas, trilhas e similares), minimizando a fragmentação
de habitats, evitando os impactos decorrentes da destruição direta de ambientes para a abertura
de vias, bem como limitando o acesso a áreas intactas da floresta e o fluxo migratório (impactos
secundários).
Minimizar a interferência nos processos de escoamento de águas e nos fluxos de rios e igarapés,
reduzindo o impacto nos ecossistemas aquáticos e a alteração do padrão de drenagem natural,
prevenindo os impactos à biodiversidade e a formação de processos erosivos.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS IMPACTADAS
Diretriz Geral
Recuperar as áreas impactadas pelas atividades de E&P, buscando restabelecer a estrutura,
funções, diversidade e dinâmica dos ecossistemas originais.
Diretrizes Específicas
Racionalizar a abertura de clareiras, buscando reduzir os desmatamentos e evitando a remoção da
vegetação em áreas que não serão utilizadas imediatamente, minimizando o número e a área de
clareiras abertas e o tempo de exposição de solos desprotegidos, recuperando as áreas
degradadas imediatamente após o término das atividades realizadas no local
Evitar as atividades que expõem o solo no período de maior incidência de chuvas, para evitar
erosão e assoreamento.
Utilizar espécies nativas da região para a recuperação de áreas degradadas, contemplando
diversas espécies de cada grupo ecológico.
Otimizar o escoamento superficial das clareiras com solos expostos para minimizar os processos
erosivos e o carreamento de sedimentos para os corpos d’água.
Otimizar a recuperação de áreas contaminadas, minimizando o transporte de material e o risco de
contaminação de outras áreas, monitorando a sua recuperação ao longo do tempo.

INSTALAÇÕES
Diretrizes Gerais

Selecionar a locação de qualquer atividade, operação ou instalação buscando minimizar a
conversão de novas áreas florestais, priorizando o uso de locais com menores riscos de perda de
solo por processos erosivos e com menores estoques de biomassa.
Aplicar os princípios de eco-eficiência em todo o ciclo de vida das instalações (concepção, projeto,
construção, utilização e desmobilização).
Compatibilizar as instalações com a paisagem local, minimizando a perturbação na harmonia
cênica local.
Diretrizes Específicas
Priorizar, dentre os conceitos de eco-eficiência, a aplicação dos princípios da arquitetura
bioclimática, a minimização de consumo de água e energia, a minimização da geração de
resíduos, o uso de materiais renováveis e a racionalização do processo construtivo.
Minimizar a extensão de áreas ocupadas, reduzindo a área de florestas convertidas e/ou
perturbadas, por meio do aumento da densidade de ocupação e da otimização do planejamento de
canteiros de obras e dos espaços construídos.
TRANSPORTES
Diretriz Geral
Minimizar o transporte e deslocamento de equipamentos, materiais e pessoas, reduzindo o
desgaste das vias, minimizando os recursos naturais e humanos necessários para manutenção, a
abertura de clareiras para obtenção de material de empréstimo e os riscos e impactos relacionados
ao transporte.
Diretrizes Específicas
Buscar alternativas para a substituição do asfalto como pavimentação.
Buscar formas alternativas de transporte de forma a reduzir a necessidade de vias pavimentadas e
a fragmentação de habitats.
Minimizar o cruzamento das vias com igarapés e talvegues.
Buscar soluções para as vias pavimentadas para permitir o fluxo de animais

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTINGÊNCIA
Diretrizes Gerais
Aplicar as metodologias de avaliação de risco a todas as etapas dos novos empreendimentos ou a
mudanças significativas nas operações e instalações existentes, subsidiando o planejamento das
operações e instalações e diminuindo o risco de acidentes e de impactos ambientais.
Garantir a prontidão de resposta a eventuais contingências, assegurando a imediata
disponibilidade de recursos materiais, em quantidade e qualidade adequadas, bem como os
recursos humanos capacitados.

Utilizar o conhecimento adquirido na caracterização e monitoramento sócio-ambiental no
planejamento das ações de contingência.

5. Dimensão Social
Promover o estreito relacionamento com as comunidades influenciadas pelas atividades de
exploração e produção, evitando a geração ou ampliação de desigualdades sociais no curto, médio
e longo prazo decorrentes de suas atividades e identificando oportunidades de contribuição das
atividades da empresa para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, através do
diálogo permanente com seus representantes e com a sociedade (Universidades, Instituições
Científicas, ONGs, Órgãos Governamentais, entre outros).

PATRIMÔNIO CULTURAL
Diretrizes Gerais
Estimular que a atuação da força de trabalho e de fornecedores seja fundamentada no respeito
aos valores e conhecimentos locais e na preservação do patrimônio cultural, nas áreas de
influência das atividades de exploração e produção
Potencializar os benefícios resultantes da troca mútua de experiências entre a Petrobras e os
amazônidas, agregando valor e difundindo o conhecimento científico, tecnológico e tradicional na
região.

FORÇA DE TRABALHO
Diretrizes Gerais
Garantir a qualidade de vida nos locais de trabalho, aprimorando os padrões de habitação,
alimentação, saúde, esporte, lazer, cultura e comunicação, promovendo a melhoria das condições
de trabalho e minimizando as conseqüências do isolamento físico.
Possibilitar o acesso à educação continuada, aprimorando os padrões de formação, capacitação e
desenvolvimento profissional.
Otimizar o contingente de pessoal alocado às operações, transferindo atividades de apoio das
áreas operacionais para as cidades mais próximas, quando aplicável, minimizando assim os
impactos ambientais associados à presença humana e simplificando as operações de logística.
Estimular e reconhecer o exercício da cidadania pelos trabalhadores das atividades de E&P e
apoiar as iniciativas de voluntariado vinculadas à política de responsabilidade social da Petrobras.

PÚBLICO EXTERNO
Diretrizes Gerais
Fomentar oportunidades de geração de trabalho e renda sustentáveis para as comunidades nas
áreas de influência, estimulando as vocações econômicas e culturais e considerando os
conhecimentos tradicionais de forma a não gerar dependência futura das atividades de E&P e
contribuir para a fixação da população em seus locais de origem.

Potencializar os impactos positivos das atividades de E&P sobre as condições de vida das
populações locais, sem estimular a criação de novos núcleos urbanos.
Fomentar a atuação de grupos de pesquisa em temas de interesse da Petrobras, contribuindo para
a ampliação da fronteira do conhecimento científico, para a incorporação do saber tradicional e
para o desenvolvimento tecnológico da Amazônia.
Priorizar sempre que viável a contratação de fornecedores locais que atuem de forma sustentável,
buscando dinamizar a economia local.
Adotar preferencialmente soluções tecnológicas que possam ser replicadas em comunidades da
região amazônica.
Diretrizes Específicas
Instituir e manter um sistema permanente de monitoramento das condições sócio-econômicas e
culturais dos agrupamentos humanos na área de influência das atividades, identificando
oportunidades de melhoria no processos de E&P, de forma a evitar impactos sociais, culturais e
econômicos negativos sobre estas populações.
Priorizar a contratação de fornecedores de produtos e serviços que estejam alinhados com os
princípios de sustentabilidade praticados pela E&P na Amazônia, influenciando-os a adotar
práticas sustentáveis, compatíveis com as da E&P.

COMUNICAÇÃO
Diretrizes Gerais
Divulgar de forma ampla e transparente as ações de Exploração e Produção na Amazônia, bem
como os resultados alcançados pela aplicação das diretrizes.
Estabelecer canais de comunicação para estimular a interlocução com o público externo.
Investir nos processos de conscientização e educação ambiental buscando o comprometimento da
força de trabalho com estas diretrizes.

Notícias Conclusivas
Petrobras: sustentabilidade em dois tempos
Pré-sal, royalties, investimentos na cadeia de valor da Petrobras e visão de sustentabilidade. Estes foram os
temas mais candentes durante as mais de duas horas de debates entre o presidente da estatal de petróleo,

José Sergio Gabrielli de Azevedo, e jornalistas na tarde da terça-feira, 11 de maio, durante a Conferência
Internacional Ethos 2010. Com a moderação do jornalista Heródoto Barbeiro (CBN e TV Cultura), os
jornalistas Amélia González (Razão Social/O Globo), Claudia Schüffner (Valor Econômico) e Vinicius Torres
Freire (Folha de S.Paulo) puderam confrontar Gabrielli com algumas das dúvidas mais recorrentes da
sociedade em relação à vedete energética do Brasil, o imenso campo de petróleo descoberto pela Petrobras
no litoral da região Sudeste.
Gabrielli participou do debate “Como o Pré-Sal Pode Contribuir para a Sustentabilidade” e mostrou o quanto o
Brasil está à frente do resto do mundo em relação à renovabilidade de sua matriz energética. “Enquanto o
mundo ainda usa 87% de energias fósseis, a matriz brasileira já usa 46% de energias vindas de fontes
renováveis”, disse o presidente da Petrobras. Ele explicou que, nos próximos 20 anos, a empresa deverá
dobrar a oferta de petróleo no Brasil, o que significará grandes investimentos em infraestrutura e
equipamentos para prospecção, transporte e refino de petróleo, o que vai gerar um importante movimento na
economia do país, uma vez que é opção da empresa que 65% de todos as compras para suprir essas
necessidades sejam feitas no Brasil.
Uma das preocupações dos jornalistas e da plateia foi o aumento das emissões de gases-estufa, tanto pelo
uso como pela exploração dos 4,5 bilhões de barris que a Agência Nacional de Petróleo (ANP) diz ser o
potencial das novas reservas. Gabrielli explicou que a Petrobras está trabalhando para neutralizar as
emissões de parte desse processo com a injeção de CO2 nos poços para aumentar a pressão e facilitar a
exploração de óleo e gás. Alertou, no entanto, que as questões relacionadas ao uso dessa energia devem ser
respondidas pela sociedade, que tem um modo de vida com uso intensivo de petróleo e que ainda não
conseguiu desenvolver alternativas capazes de substituir plenamente essa matéria-prima. “A Petrobras
produz petróleo, não é responsável pela demanda”, explicou.
Outra questão importante é o uso das riquezas geradas pela exploração das reservas do pré-sal. Para ele,
esses recursos devem ser investidos em educação, saúde, ciência e tecnologia, e não utilizados para o
pagamento de despesas correntes do governo. “É um recurso finito, deve ser empregado para elevar o
patamar de desenvolvimento do Brasil”, disse.
Perguntado sobre a qualidade dos combustíveis oferecidos ao mercado nacional, Gabrielli explicou que a
empresa está investindo US$ 13,2 bilhões até 2013 para atender à melhora nas especificações de seus
produtos. Mas lembrou que a qualidade do combustível é apenas uma parte do problema da poluição urbana
e da emissão de particulados. “Em torno de 44% da frota de carga circulante no Brasil tem mais de 20 anos, e
um motor antigo polui cerca de dez vezes mais do que um novo”, explicou.
O debate com Gabrielli estabeleceu as bases de um novo diálogo sobre o uso de petróleo e a
sustentabilidade no Brasil. Ele conta que a empresa é uma das maiores apoiadoras de projetos sociais,
ambientais e culturais no país. No entanto, é uma empresa que produz petróleo e que, apesar de todos os
investimentos que realiza na pesquisa e produção de energias alternativas, não vê como a sociedade possa
prescindir nem desta energia, nem das riquezas que os novos campos vão proporcionar. “A questão da
sustentabilidade não passa apenas pela produção, mas tem uma vertente fundamental nos usos que a
sociedade faz dessa energia”, explica.

Fonte: G1 Notícias

Vazamento de Petróleo no Golfo do México
O acidente ocorreu em uma região de intensa exploração de petróleo, a 65 quilômetros da costa do
estado americano da Louisiana.
Quando a plataforma Deepwater Horizon pegou fogo, um sistema automático deveria ter fechado
imediatamente uma válvula no fundo do mar. Deveria, mas não fechou.
O equipamento de emergência falhou e, quando a plataforma afundou, dois dias depois, a tampa do
poço ficou aberta. E há 12 dias o petróleo vaza sem interrupção.

E agora que o equipamento falhou, interromper o vazamento de quase um milhão de litros de
petróleo por dia no Golfo do México, e que acaba de chegar a uma reserva natural?
Bastaria girar a válvula e o poço ficaria fechado para sempre. Mas o equipamento está a mais de 1,5
mil metros de profundidade.
Robôs
E aqueles que seriam a única esperança estão há quase duas semanas tentando. Robôs submersíveis
controlados à distância primeiro tentaram o mais simples: apertar um botão que fecharia a válvula.
Nada feito. Eles agora usam ferramentas, como alicates e cabos conectores na tentativa de consertar
o defeito.
"Temos um robô trabalhando especificamente na válvula na boca do poço. Outros estão tentando
fechar os vazamentos na tubulação e temos ainda outros robôs monitorando a área para saber se não
há ainda mais óleo vazando", explicou ao Fantástico a representante da British Petroleum, Marti
Powers.
Perguntada por que os robôs não tiveram sucesso até agora, Mari Powers diz, simplesmente, que não
tem como responder.
Em um sinal de desespero, os comandantes da operação apostam em várias estratégias ao mesmo
tempo.
Dreno
Já está em construção em um estaleiro próximo uma enorme estrutura metálica, uma câmara de
contenção que será colocada sobre a região onde o petróleo está vazando. Por uma espécie de dreno,
o óleo contido seria levado até navios-tanque e retirado do mar.
A complexidade da outra estratégia confirma: o vazamento pode demorar meses.
Uma plataforma móvel está sendo rebocada até o local e nos próximos dias começa a perfurar um
novo poço ao lado do que está vazando. Pela nova tubulação, os engenheiros pretendem injetar
cimento e finalmente bloquear a passagem do petróleo pelos dutos danificados.
Demora
No começo do acidente, dizia-se que o petróleo na superfície do Golfo do México era só uma
pequena quantidade, o que sobrou da plataforma perdida. Na última quinta-feira (29), nove dias
depois, engenheiros perceberam que vazava quase um milhão de litros por dia. Foi só aí que o
presidente Barack Obama veio a público e montou uma força tarefa do governo.
Em uma embarcação da Guarda Costeira, a equipe do Fantástico viajou quase duas horas pelo Rio
Mississippi até a entrada do Golfo do México.

No caminho, os primeiros sinais da megaoperação montada para reduzir o impacto do óleo sobre a
reserva ambiental que se forma em torno do rio: mais de 60 quilômetros de barreiras.
Mas a ajuda também chega pelo céu. Aviões jogam dispersantes sobre a mancha, perto de um milhão
de litros até agora. É uma espécie de sabão que provoca uma reação química, quebrando o óleo em
partículas menores. O óleo se dilui na água e pode ser digerido por bactérias marinhas que usam
essas partículas como alimento.
"Pela primeira vez estamos usando dispersantes também na origem, no próprio poço", explica
Patrick Keley. "Só assim podemos dissolver o óleo antes que ele chegue à superfície".
Em outra frente, 75 barcos e mais de duas mil pessoas tentam retirar do mar o máximo possível do
petróleo derramado. Mas, apesar dos esforços, a cada segundo o volume aumenta. O combustível se
espalha e muda de forma.

BP reconhece que acidente no Golfo do México
é "uma catástrofe"

Washington, 23 mai (EFE).- O diretor de gestão da British Petroleum (BP), Robert Dudley,
reconheceu hoje que o vazamento de petróleo causado pelo afundamento de uma plataforma
petrolífera operada pela companhia no Golfo do México é uma grande tragédia.
"É uma catástrofe ambiental para BP e para as pessoas que estão trabalhando para tentar conter o
derramamento", disse Dudley em entrevista ao programa dominical "State of the Union" da rede
"CNN".
Dudley afirmou que a BP está fazendo todo o possível para conter a fuga pela qual, segundo a
companhia, jorram 5 mil barris de petróleo ao dia.
Outros cálculos apontam que o vazamento possa atingir entre 25 mil e 95 mil barris diários.
Conforme ressaltou, "estamos mobilizando equipes, máquinas e profissionais de todo o mundo
"para interromper o vazamento e depois fazer a limpeza".
"Não há dúvida que levará tempo até a limpeza total do oceano", admitiu, mas assegurou que
existem técnicas para reduzir o impacto no longo prazo.
Dudley lamentou as críticas que a companhia vem recebendo de distintas comissões e painéis de
analistas que ocorreram durante a semana no Congresso dos EUA, porque após um mês do
acidente a BP ainda não conseguiu acabar com o vazamento.
A pressão e as críticas do Governo e da sociedade civil obrigaram nesta semana à empresa a
transmitir ao vivo, em seu site, por meio de uma câmera submarina, o petróleo saindo do poço.

"Não há ninguém mais desolado com isso do que a BP, ninguém quer mais que a BP que tudo isto
acabe", acrescentou o Dudley.
Fonte: G1 Notícias

Sob pressão, BP planeja conter
vazamento com cimento
A petrolífera afirma que o plano tem entre 60 a 70% de chance de dar certo.
Empresa tem sido fortemente criticada pelo governo americano.
A petrolífera British Petroleum (BP) afirmou nesta segunda-feira (24) que planeja
conter o vazamento de petróleo que atinge o Golfo do México utilizando-se de cimento
- um plano que, segundo a própria companhia, teria início na quarta-feira e com 60%
a 70% de possibilidade de dar certo.
O governo dos Estados Unidos ampliou a pressão sobre a BP para resolver o que
chama de "enorme bagunça ambiental" na região, cinco semanas depois do início do
vazamento gigante de um poço de petróleo, em um acidente que ameaça ser o pior
desastre ambiental da história dos Estados Unidos.
A empresa britânica, responsável pelo poço, afirma que "tem feito de tudo" para tapar
o vazamento. A BP já tentou vários outros métodos: uma espécie de funil gigante, um
tubo quilométrico que serviria como canudo, substâncias químicas para dispersar o
petróleo. Mas nada funcionou.

Desde o acidente, em 20 de abril, a BP já perdeu cerca de 25% do seu valor de
mercado -- quase US$ 50 bilhões.
Pressão
O presidente norte-americano, Barack Obama, diz que o vazamento representa uma
catástrofe ambiental sem precedentes para o país, já que ameaça manguezais e
refúgios naturais na costa sul do país. Também há graves prejuízos para atividades
econômicas, como a pesca e o turismo.
O secretário do Interior dos Estados Unidos, Ken Salazar, disse a jornalistas após
visitar a região que "esta é uma bagunça da BP (...), uma enorme bagunça
ambiental." Segundo ele, a empresa é juridicamente responsável por conter o
vazamento, limpar seus efeitos e arcar com as consequências econômicas. "Vamos
manter nossa bota no pescoço deles até que o trabalho seja feito", afirmou.
Salazar disse que uma investigação em andamento deve responsabilizar a BP
"civilmente e de qualquer forma que seja necessária", o que sugere a possibilidade de
um inquérito criminal.
O secretário havia alertado no domingo que a BP poderia ser afastada das tarefas de

contenção do petróleo, mas fontes do governo admitiram que só as empresas de
petróleo detêm a tecnologia para essa tarefa.
O almirante Thad Allen, chefe da equipe governamental de reação ao desastre,
afirmou que a BP está esgotando todos os "meios técnicos possíveis" para conter o
G1 Notícias
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Desafios para gestão da sustentabilidade em cadeias de suprimentos:
Uma análise exploratória na cadeia da carne bovina brasileira

Resumo
Gestão da Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos (GSCS) tem apresentado crescente
interesse entre pesquisadores e gerentes que atuam na área de gestão empresarial e
sustentabilidade. Frente a este cenário surge o problema de pesquisa pertinente a este artigo:
Quais são os fatores críticos de sucesso para gestão da sustentabilidade na cadeia produtiva da
carne? Sob quais critérios as empresas brasileiras têm abordado a questão da rastreabilidade
da carne? Assim, o objetivo central desta pesquisa é entender como as empresas podem
monitorar os fatores críticos de sucesso à gestão da sustentabilidade ao longo da cadeia
produtiva: do insumo ao consumidor. Ou seja, quais são os desafios e oportunidades para as
empresas monitorar a produção da carne ao longo da cadeia produtiva, especialmente se sua
origem é de áreas de desmatamento, há trabalho escravo envolvido em seus processos ou
mesmo se há exploração do trabalho infantil. O artigo é uma análise exploratória, recorrendo
a múltiplas fontes de evidência: levantamento de dados secundários e análise documental. A
principal contribuição do projeto é servir como um quadro de referência e metodologia para
desenvolvimento de pesquisas futuras no estudo integrado da gestão da cadeia de suprimento,
inovação e impactos ambientais. O estudo também é pautado pelos princípios éticos descritos
na Carta da Terra, que se apresentam fundamentais para entender e construir uma sociedade
mais justa, sustentável e humana, facilmente identificados e necessários em todo processo ao
longo da cadeia.

Sumário Executivo

Introdução
O que se quer dizer com sustentabilidade em cadeias de suprimentos?
Desvendando a cadeia da carne bovina brasileira
A cadeia da carne bovina no Brasil e seus impactos no meio ambiente
Há parceria de grandes marcas para o desmatamento da Amazônia?
Considerações Finais
Referências Bibliográficas

Introdução
Para ampliar a complexidade das operações empresariais no cenário global, aparecem
as conseqüências do aquecimento global. Os efeitos aparecem por toda parte; do derretimento
de geleiras em todo o mundo ao furacão “Catarina”, ocorrido no Brasil em março de 2004.
Tais efeitos têm mostrado a necessidade até de re-escrever o que os livros de ciência naturais
diziam: “É impossível haver furacões no Atlântico Sul” (AL GORE,2006).
Frente ao contexto de crescente degradação ambiental, passa a ser primordial que as
empresas entendam a sustentabilidade como uma questão estratégica, intrinsecamente ligada
ao dia a dia das corporações. Esta abordagem não admite tratar tal temática apenas nas franjas
da operação empresarial. Afinal trata-se de uma questão que envolve a manutenção da vida no
planeta, e que está mais do que nunca presente no cotidiano de nossa sociedade.
No contexto dessa mudança está a rápida deterioração ao meio ambiente das últimas
décadas e o aumento da consciência dos consumidores que tem criticado as políticas
ambientais relativas das empresas (MIN; GALLE,1997).Em concordância Srivastava (2007)
também destaca a pressão dos consumidores e de requerimentos regulatórios sobre questões
ambientais,adiantando que elas podem gerar lucratividade para empresa. Svesson (2007) por
sua vez afirma que o preço dos recursos não-renováveis aumentará na proporção em que
aumentará sua escassez,o que colocará progressivamente recursos renováveis e recicláveis na
agenda de negócios.
A partir disto, a ideia da sustentabilidade tem se destacado em vários campos do saber.
Considerada até pouco tempo assunto exclusivo da comunidade científica (e para muitos, de
ficção científica), tornou-se hoje tema de interesse geral, sendo discutida em todas as esferas,
com os “vilões” se revezando no interesse dos estudiosos e da mídia. Entretanto há que se
destacar que há pouco mais de uma década, a temática da sustentabilidade era vista à margem
do mundo dos negócios. Era como se iniciativas compensatórias do impacto da produçãoconsumo na sociedade, fossem apoiadas em projetos aqui e acolá.
Assim, para o sucesso empresarial não basta técnicas de marketing bem aplicadas,
abrangendo pesquisa, comunicação direta, propaganda, promoção, força de vendas e
distribuição. Mais do que isso, o diferencial está em desenvolver essas etapas incorporando
novos conceitos e valores da sociedade às suas estratégias, tais como o respeito ao meio
ambiente e ao ser humano, além da interação com a comunidade. Assim, independente do
ramo da empresa sejam agronegócios, bens de consumo, indústrias de base, serviços,
transporte, tecnologia ou varejo a preocupação com a gestão da sustentabilidade tem sido
crescente.
No meio empresarial, esta aproximação tem ocorrido não somente por ser um
procedimento amigável socioambientalmente, mas porque tem gerado bons negócios e alta
lucratividade (SRIVASTAVA, 2007). De fato, esta atividade agrega valor ao negócio e
apresenta-se não somente como um centro de custos operacionais (WILKERSON, 2005).
Além disso, existe uma clara tendência da legislação ambiental tornar as empresas cada vez
mais responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos (GONÇALVES-DIAS et al 2007).

Neste contexto, a Gestão da Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos (GSCS) tem
apresentado crescente interesse entre pesquisadores e gerentes que atuam na área de gestão
empresarial e sustentabilidade. A importância da GSCS deve-se à deterioração ambiental,
principalmente em relação à escassez de recursos naturais, à saturação dos aterros sanitários e
ao aumento dos níveis de poluição. Frente a este cenário surgiu o problema de pesquisa
pertinente a este artigo: Quais são os desafios para gestão da sustentabilidade na cadeia
produtiva da carne? Ou seja, quais são os desafios e oportunidades para monitorar a produção
da carne ao longo da cadeia produtiva.
A partir de documentos disponíveis em portais eletrônicos como Google e Google
Acadêmico, efetuou-se uma análise exploratória da cadeia da carne bovina brasileira. A
divulgação do documento “A Farra do Boi na Amazônia” pelo Greenpeace (2009) e o texto da
“Carta da Terra” foram os grandes motivadores deste artigo. A análise empreendida na cadeia
da carne bovina brasileira revela um problema de gestão da cadeia em direção à
sustentabilidade. Com isso se faz necessário difundir melhores práticas e medidas de
desempenho ambiental intra e entre empresas ao longo da cadeia.

1.O que se quer dizer com o termo sustentabilidade em cadeias de suprimentos?
O termo sustentabilidade em cadeias de suprimentos pressupõe gestão ambiental e
cadeias de suprimentos em circuito fechado (closed loop supply chains) (KLEINDORFER et
al., 2005). Assim, as cadeias de suprimentos à jusante e à montante formam um circuito
fechado quando são administradas de um modo coordenado em direção aos objetivos comuns
de maximização de ganhos e gestão de riscos, numa perspectiva do triple botton line. Esta
perspectiva integra lucros, sociedade e planeta na cultura, estratégia e operações das
companhias.
A definição e o escopo da gestão da sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos
encontram uma enorme amplitude na literatura desde a compra verde até a integração da
cadeia de suprimentos sustentável (CARTER, ELLRAM, 1998; SRIVASTAVA, 2007)
seguindo fornecedor, produtor, consumidor, logística reversa (ZHU, SARKIS 2004) e ainda
cadeia de suprimentos em circuito fechado (GUIDE, WASSENHOVE, 2006a, 2006b). Para o
propósito deste artigo, GSCS é definida como um pensamento estratégico e transparente
integrado para atingir objetivos econômicos, sociais e ambientais numa coordenação sistêmica
de processos interorganizacionais na perspectiva da cadeia de suprimentos.
O raciocínio de Porter e van der Linde (1995) sugere que investir na gestão ambiental
na cadeia de suprimentos pode economizar recursos, eliminar desperdícios e aumentar a
produtividade. A perspectiva muda de gestão ambiental vista como fonte de custos para uma
potencial fonte de vantagem competitiva (GUIDE et al., 2003; van HOEK, 1999).
Integrar lucro, sociedade e planeta na cultura da empresa vai além do design e da vida
útil do produto é uma análise logística que significa ser responsável pelo destino de seu
produto após a entrega aos clientes e pelo impacto ambiental produzido pelos resíduos
gerados em todo processo produtivo e também após seu consumo, de modo geral é a logística
que pode verificar tudo o que ocorre durante a cadeia produtiva.
Cada elo de uma cadeia produtiva é constituído por seus stakeholders (partes
interessadas). Alguns são comuns a mais de uma empresa ao longo da cadeia produtiva. Isso
delineia a importância além de uma cadeia, influindo em uma rede de interesses. Por sua
complexidade e natureza, as questões de sustentabilidade são tipicamente questões de rede. O
engajamento dos stakeholders aparece hoje como umas das maiores e importantes ferramentas
para o entendimento, por parte das empresas, do verdadeiro significado de sustentabilidade e
como isso pode agregar valor e responsabilidade em suas operações. Linton et al. (2007) e
Matos e Hall (2007) postulam que múltiplos atores e interesses compõem o mosaico da
GSCS, tornando sua análise mais complexa e relevante. Essa iniciativa investigativa ganha
maior vulto na medida em que se constata a necessidade de estudos mais sistemáticos sobre as
estratégias envolvidas ao longo de toda cadeia numa perspectiva de seu impacto ambiental
envolvendo integradamente a cadeia produtiva.
Gestão ambiental na cadeia de suprimentos pode ser vista como a gestão de atividades
entre duas ou mais empresas na cadeia que impactam o meio ambiente. Diversas abordagens
podem ser adotadas para gerir, cooptar ou influenciar essas atividades em outras organizações

na cadeia de suprimentos. Uma empresa pode escolher se envolver diretamente e investir seus
próprios recursos para melhorar as práticas ambientais dos membros da cadeia, ou pode usar
seu poder ou mecanismos do mercado para influenciá-las (VACHON; KLASSEN, 2006)
Em resposta a pressões sobre o efeito da produção industrial no meio ambiente, muitas
organizações estão tomando iniciativas para transformar os processos de sua cadeia de
suprimentos (LU et al., 2007; ZHU; GENG, 2001; VACHON; KLASSEN, 2006; MIN;
GALLE, 1997).
Nesse sentido, surge o conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde (GCSV),
entendendo que verde (ou esverdeamento) se refere a tudo que se faz considerando-se o
impacto no meio ambiente (SVENSSON, 2007).
É preciso esclarecer que o conceito de gestão da cadeia de suprimentos verde difere do
conceito de gestão da cadeia de suprimentos sustentável, pois a primeira aborda apenas o pilar
ambiental da sustentabilidade, enquanto o segundo aborda também os pilares social e
econômico. Nos dois casos ocorre a gestão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos.
A cadeia de suprimentos existe, seja ela gerida ou não, como fenômeno de negócio
(MENTZER et al., 2001). E uma empresa pode fazer parte de várias cadeias, considerando
suas inúmeras possibilidades de configurações.
A forma mais integrada de gestão da cadeia pressupõe segundo Cooper et al. (1997),
uma mudança de negócio orientado ao produto para uma orientação voltada ao consumidor,
assegurando que a empresa está atenta aos requerimentos desse consumidor; e uma mudança
de relacionamento entre os componentes da mesma cadeia, de uma atitude de conflito para
uma atitude de suporte e cooperação.
A gestão da cadeia de suprimentos engloba a combinação de três elementos
proximamente inter-relacionados: a estrutura da cadeia de suprimentos, os processos de
negócios dessa cadeia e os seus componentes de gestão. Lambert et al. (1998) acreditam que a
combinação desses três elementos captura a essência da Gestão da Cadeia de suprimentos.
A estrutura da cadeia de suprimentos é a rede dos membros que a compõe e as ligações entre
eles. Os processos de negócios são as atividades que produzem um produto específico de
valor para o consumidor. Os componentes de gestão são as variáveis de gestão pelas quais os
processos de negócios são integrados e geridos por toda a cadeia.
De maneira conclusiva, uma das mudanças mais significativas no paradigma da gestão de
negócios moderna é que os negócios individuais não competem mais como entidades
autônomas e sozinhas, mas como cadeias de suprimentos (LAMBERT et al., 1998).
Crescentemente, a gestão de múltiplas relações através da cadeia de suprimentos tem
sido referida como gestão da cadeia de suprimentos (do inglês Supply Chain Management).
Entretanto, a cadeia de suprimentos não é apenas uma cadeia de negócios com
relacionamentos um-a-um, negócio-a-negócio, mas uma rede de múltiplos negócios e
relações. GCS oferece a oportunidade de capturar a sinergia da integração e da gestão intra e
interempresas. Nesse sentido, a GCS lida com a excelência dos processos totais de negócios e
representa uma nova forma de gerir negócios e relacionamentos com outros membros da
cadeia de suprimentos (LAMBERT et al., 1998).

Essa orientação integrativa e o aumento da competição com base no desempenho,
combinados com rápidas mudanças da tecnologia e com condições econômicas contribuem
para a incerteza do mercado. Essa incerteza requer maior flexibilidade tanto das empresas
individuais como de suas cadeias de suprimentos e das relações que as compõem (MENTZER
et al., 2001). Isso ocorre porque os consumidores estão exigindo entregas mais rápidas,
exatamente no tempo previsto e sem problemas e cada exigência dessas necessita uma
coordenação mais próxima com fornecedores e distribuidores.
Os processos de negócios são as atividades que produzem um valor específico para o
consumidor. Os principais processos apresentados pelos autores (COOPER et al., 1997;
LAMBERT et al., 1998),são:
a) Gestão de relacionamento com cliente
b) Gestão do serviço ao cliente
c) Gestão da demanda
d) Atendimento do pedido
e) Gestão do fluxo de manufatura
f) Gestão do relacionamento com fornecedores
g) Desenvolvimento de produtos e comercialização
h) Gestão de retornos
Gerir uma cadeia de suprimentos requer que cada empresa envolvida seja orientada para a
cadeia de suprimentos dentro da empresa e,ao mesmo tempo, desempenhe um conjunto
especifico de ações coletivas de gestão que percorram todas as empresas ao longo de toda a
cadeia.(MIN;MENTZER,2004).

2. Desvendando a estrutura da cadeia da carne bovina brasileira
Atualmente a pecuária brasileira, ocupa uma posição de destaque no cenário mundial.
O rebanho bovino comercial é considerado o maior do mundo, 184,9 milhões de cabeças, e os
frigoríficos cada vez mais aumentam sua capacidade, tornando-se líderes mundiais
(MORILHAS, et al, 2009). Segundo Sampaio (2005), vários fatores favoreceram o
crescimento do rebanho brasileiro, principalmente em relação à exportação da carne bovina,
entre eles destacam-se: (1) Crises sanitárias: BSE na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos
e a febre aftosa na Argentina e no Uruguai fez com que o Brasil aumentasse sua exportação
(2) Rebanho e produção: a União Européia diminuiu sua exportação devido aos problemas
relacionados aos problemas sanitários (3) Redução de subsídios à exportação de países
europeus, de acordo com os princípios da Política Agrícola Comum (PAC) européia.
Segue no gráfico abaixo o consumo Mundial de Carne Bovina em milhares de
toneladas*:

Consumo Mundial
de carne bovina em 2009*

Japão 1189
Paquistão 1232
México 1880

China 5751
Brasil 7410
União Europeia
8310

Rússia 1968
Índia 1985
Argentina 2642

EUA 12310
Outros 11439
Total 56116

Fonte: Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).
Tais fatores impulsionaram a entrada da pecuária brasileira em novos mercados na
própria UE, no Oriente Médio e na Rússia. (BUAIANIN; BATALHA, 2007). A tabela 1
mostra a produção de carne bovina até o ano de 2008.
Tabela 1: Produção de carne bovina mundial (1 000 t. equivalente carcaça)
Países
EUA
Brasil
EU – 25
China

2004
11261
7975
8245
6759

2005
11318
8592
8090
7115

2006
11981
9020
8150
7050

2007
12096
9470
8175
7480

2008
12171
9710
8125
7730

Argentina
Índia
México
Austrália
Rússia
Canadá
Paquistão
Outros
Totais

3130
2130
2081
2099
1590
1496
975
9147
56888

3200
2250
2125
2102
1525
1523
1089
9336
58176

3100
2375
2183
2175
1430
1391
1057
9508
59420

3200
2500
2200
2197
1370
1310
1089
9336
60423

3170
2655
2225
2075
1340
1230
1100
9375
60906

Fonte: Livestock and Poultry: Word markets, 2008.
O conjunto de agentes que compõe a cadeia apresenta grande heterogeneidade: de
pecuaristas capitalizados a pequenos produtores, de frigoríficos de alto padrão, que prestam
serviço para o exterior a abatedouros que não passam por nenhuma fiscalização (BUAIANIN;
BATALHA, 2007).
A estrutura da cadeia da carne bovina brasileira pode ser dividida em cinco
subsistemas: (1) subsistema de apoio, que reúne os fornecedores de insumos básicos e agentes
transportadores (2) subsistema de produção de matéria prima, relaciona-se com a produção
animal nas fazendas sendo responsáveis pela cria, recria e engorda do boi, (3) subsistema de
industrialização compreende as indústrias de transformação 1 , ou seja, é responsável pelo
abate dos animais. Aqui se encontram os frigoríficos de diversos portes; (4) subsistema de
comercialização diz respeito ao atacadista, exportador e varejo, e (5) subsistema de consumo,
onde se encontra o consumidor final. Na figura 1 pode-se visualizar a cadeia da carne bovina
a partir de subsistemas e seus respectivos agentes:

Figura 2: Estrutura da cadeia da carne bovina brasileira
Subsistema de
apoio

Subsistema de
produção da
i
i bovina
produtiva daé carne

Fonte: BUAIANIN; BATALHA (2007)
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A cadeia
brasileira é uma das mais complexas em relação à
estrutura e aos agentes envolvidos, exercendo importância socioeconômica ao longo da
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1

Segundo Buaianin e Batalha (2007) a indústria de transformação divide-se em: (1) indústria de 1ª
transformação aquelas que abatem os animais e obtêm as peças de carne dependendo das necessidades dos
outros agentes da cadeia; e (2) indústria de 2ª transformação aquelas que incorporam a carne em seus produtos
ou agregam valor a ela.

exportador em volume, fazendo que isso não só influenciasse no fator dinheiro, que teve um
salto de 786 milhões para US$ 3,9 bilhões (SECEX apud ABIEC, 2007), mas também nas
relações internacionais. Ao longo dos últimos anos os frigoríficos nacionais ampliaram sua
capacidade de abate e tornaram-se lideres mundiais. Por exemplo, em setembro de 2009 o
grupo JBS Friboi, que já era a maior empresa de carne bovina do mundo, se tornou a maior
empresa global de processamento de carnes 2 (O Estado de São Paulo, 2009).
Neste cenário, a pecuária de corte bovina brasileira destaca-se em termos
internacionais, pelo seu potencial competitivo, e nacionalmente, como um importante gerador
de riquezas, contudo carece de práticas sustentáveis. A falta de integração e de coordenação
dos elos da cadeia tem interferido no seu desempenho, sendo que a ausência de contratos que
regulem a comercialização tem apresentado constantes desafios ao setor, impedindo a adoção
de novas tecnologias e reduzindo a competitividade do segmento em nível internacional.
Apesar da pressão dos países importadores de carne, para prestar atenção no manejo
ambiental e no desmatamento associado ao crescimento da pecuária nacional.
Entre 1990 e 2005
o rebanho brasileiro aumentou cerca de 40%
(IBGE,2006).Entretanto grande parte desse aumento vem ocorrendo na Amazônia a partir do
desmatamento de novas áreas que,por sua vez,tem resultado em preocupações ambientais
crescentes (MARGULIS,2003;ARIMA et al .,2005).Uma das principais preocupações são as
emissões de Gases do Efeito Estufa- GEE resultantes das queimadas para limpar o solo antes
do plantio das pastagens.
É importante destacar que voltar a atenção para a sustentabilidade na cadeia da carne
bovina é um fator primordial para assegurar a integridade ecológica. Como relata a Carta da
Terra no seu artigo quinto: “Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da
Terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a
vida”, ou seja, adotar em todos os níveis, planos e regulamentações da cadeia de suprimentos
o desenvolvimento sustentável que conserve de maneira assertiva o meio ambiente e todos do
que dele fazem parte é uma responsabilidade gerencial, não só com o meio ambiente, mas
com todos os stakeholders que participam desse processo. As florestas mantêm sistemas
ecológicos essenciais para a manutenção da vida. A sobrevivência cultural de muitas
comunidades ribeirinhas depende da saúde de suas florestas. Também desempenham papel
fundamental na preservação da biodiversidade – quase metade das espécies terrestres de fauna
e flora é encontrada ali.
Para tornar o aumento dos pastos uma atividade ainda mais barata, muitas vezes
fazendeiros utilizam-se de mão-de-obra escrava. Pesquisas feitas por entidades como a
Organização Mundial do Trabalho (OIT) confirmam que a mão-de-obra escrava continua
sendo usada no país para desmatar e preparar a terra para a criação do gado.
A nova escravidão é mais vantajosa para os empresários que a da época do Brasil
Colônia e do Império, pelo menos do ponto de vista financeiro e operacional. O sociólogo
norte-americano Kevin Bales, considerado um dos maiores especialistas no tema, traça em
seu livro "Disposable People: New Slavery in the Global Economy" (Gente Descartável: A
Nova Escravidão na Economia Mundial) paralelos entre esses dois sistemas:

2

Com a aquisição da Pilgrim´s Pride (segunda maior produtora de frango dos EUA) e a fusão com o
frigorífico Bertin S/A, acumulará uma receita líquida de US$28,7 bilhões anuais e será responsável pelo abate de
90,4 mil cabeças de gado por dia (O Estado de São Paulo, 2009).
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As diferenças étnicas não são mais fundamentais para escolher a mão-de-obra. A
seleção se dá pela capacidade da força física de trabalho e não pela cor.
Na lista suja do trabalho escravo as fazendas de pecuária de corte sempre figuram
entre as atividades que lideram o número de casos. A pecuária já chegou a responder por 80%
dos casos e hoje é responsável pela metade das ocorrências. Como é na Amazônia que o
rebanho mais cresce, é ali também onde mais são registrados casos de trabalhadores
submetidos a condições semelhantes às dos escravos.

Garantir que não há mão de obra análoga à escravidão, desmatamento entre outros
abusos que ferem a ética e a justiça social são princípios que devem ser levados em
consideração quando falamos em produção e consumo.
Deste contexto, desponta a preocupação com a sustentabilidade ambiental da
atividade pecuarista, visto que a mudança no uso da terra corresponde a 75% das emissões
antrópicas de gases de efeito estufa do Brasil e o rebanho bovino é o principal emissor de
metano nacional, com uma participação de 76% nas emissões brasileiras (BRASIL, 2008).

3.

A cadeia da Carne Bovina no Brasil e seus impactos no meio ambiente

Derrubar a mata para transformar a área em pasto é mais barato que investir no
aumento da produtividade das pastagens que já existem. Segundo pesquisas da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o custo de derrubar a floresta e formar um
hectare de pasto é de R$ 800, ao passo que, para aumentar a produtividade de uma área
semelhante, seria preciso investir R$ 1.200.

Assim, muitas vezes pecuaristas preferem cair na ilegalidade e desmatar a ter que
aplicar recursos em pesquisa e tecnologia. Isso provoca degradação ambiental em todo o país.
Na Amazônia, o prejuízo se mostra ainda maior porque é nessa região que o rebanho mais
cresce. O resultado é que, ao contrário do que costumamos ouvir, o setor econômico que mais
provoca atualmente devastação da floresta amazônica não é a indústria da madeira, e sim a
pecuária.
Dois agravantes dessa situação são a ausência de licença ambiental em quase todas as
propriedades rurais do país e a falta de controle da sociedade sobre a criação de bois. Para ser
ter um ideia, a partir de 1995, 70% das áreas desmatadas na região amazônica passaram a ser
ocupadas por pastos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
E dados do Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia (Imazon) mostram que,
apesar de o número de propriedades rurais no Pará ser incerto – as estimativas variam entre
150 e 220 mil fazendas –, até agora, apenas 69 possuem licença ambiental.
Veja na figura abaixo como a fronteira agrícola coincide com o desmatamento:

Fonte:Ministério Público Federal (MPF), 2010
As pressões para reduzir o desmatamento e controlar a ocupação da Amazônia têm um
grande impacto na cadeia da carne bovina, uma vez que existe um deslocamento da atividade
para o Norte do país. Foram destinados US$ 3,5 bilhões ao financiamento da atividade. Para

mudar o quadro, é preciso que haja regularização fundiária e ambiental efetivas, além da
rastreabilidade (Barreto, 2009). Atualmente, a atividade tem uma forte relação com o
desmatamento da floresta Amazônica, conforme figura 3.

Fonte: IERVOLINO (2009)
Em 1990, quando o rebanho bovino no Brasil era de cerca de 20 milhões cabeças de
gado, o índice de devastação da Amazônia foi de 400 mil hectares. Já em 2006, quando
houve um aumento para mais de 70 milhões de bois no país, o desmatamento chegou a 700
mil hectares (IERVOLINO, 2009). Umas das principais preocupações é a emissão de
gases do efeito estufa (GEE) resultante das queimadas para limpar o solo antes do
plantio de pastagens. Como o desflorestamento é a principal causa das emissões de gases do
efeito estufa, a responsabilidade da pecuária é grande, 44% das emissões no Brasil são
causadas por ela, enquanto que a atividade contribui pouco para a economia brasileira [2% do
PIB]. A falta de controle mais rígida neste setor acaba afetando o meio ambiente, muitas
vezes de uma forma irreversível.
No ritmo atual de desmatamentos e de mudanças climáticas, os cientistas estimam que,
em 20 anos, 40% da Amazônia será destruída e outros 20% perderão as feições originais, em
um processo de colapso da maior floresta tropical do mundo (NATIONAL GEOGRAPHIC,
2007) A expansão da pecuária é a principal causa do acelerado processo de desmatamento da
Amazônia (MATTEDI, 2007). Os dados são claros: cerca de 75% das áreas desmatadas são
ocupadas por gado; mais de 90% da carne produzida na Amazônia é consumida no próprio

Brasil; do total de carne para consumo interno, mais de 70% é consumida nas regiões de
maior poder econômico, Sul e Sudeste (RIBEIRO, 2007).
No Brasil, a pecuária contribui mais com gases de efeito estufa do que o setor de
transportes.
A pecuária de corte bovina é responsável pela emissão de metano (CH4), dióxido de carbono
(CO2), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O) e óxidos de nitrogênio (NOX) em
seu processo produtivo. O metano é liberado em condições anaeróbicas de fermentação
entérica dos ruminantes e de fermentação anaeróbica de dejetos. Já o monóxido de carbono e
o dióxido de carbono são gerados a partir da queima de biomassa (florestas, cerrados e
pastagens). Os efeitos indiretos do fogo são as emissões de óxido nitroso e óxidos de
nitrogênio. (MORILHAS, et al,2009). O volume de emissão de metano pela pecuária
responde a algo em torno de 105 milhões de toneladas ao ano, o que representa cerca de 29%
das emissões antrópicas de metano (LIMA, 2002, p.452).
Grande parte da cadeia da carne ainda é organizada por meio da economia informal,
basicamente como pecuária extensiva, faltando um sistema público de rastreabilidade da
produção, que garanta a sua origem e o atendimento à legislação e às práticas socioambientais
(ARAUJO, BUENO, 2008). Declarações de Paulo Barreto, pesquisador do Instituto do
Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) publicadas por Iervolino (2009),
complementam tal análise:
“Para reduzir em 70% o desmatamento - é preciso tornar a atividade
mais intensiva. Ao contrário disso, o que tem existido no Brasil é a forte
- e quase total - presença da pecuária extensiva, isso aconteceu
principalmente porque a terra é de graça ou muito barata. Por outro
lado, a pecuária semi-intensiva e intensiva que requer investimentos
(adubação do pasto, melhoria genética do gado, etc.) é menos rentável,
já que esses insumos custam mais do que a terra gratuita ou muito
barata”.
Desta forma a doação de terras vai consolidar o modelo de uso extensivo (mais
desmatamento) em vez de incentivar o investimento para aumentar a produção por meio do
aumento de produtividade das áreas já desmatadas. Além do subsídio da terra, o controle
ambiental fraco, o financiamento e um mercado tolerante promovem o tipo de pecuária
predominante no país até hoje.
No Brasil o Pará é o estado que tem mais de 400 comunidades descendentes de
escravos e é também campeão, no país, em utilização de trabalho escravo na pecuária bovina.
Em 2010, a atuação do MPF nesse sentido prossegue no Pará e em outros estados onde há
criação de gado bovino no bioma amazônico, como Mato Grosso e Rondônia. O objetivo, que
pode e deve ser perseguido em todo o Brasil, é que a atividade pecuária não provoque mais
desmatamento e degradação social, tornando-se sustentável e respeitando a preocupação dos
consumidores conscientes.

Há parceria de grandes marcas para o desmantamento da Amazônia?
A carne não é a única parte do boi aproveitada pela indústria. De acordo com o Serviço
de Informação da Carne (SIC), 49 segmentos industriais dependem da pecuária para fabricar
seus produtos. Depois do abate e da retirada da carne, são aproveitados também o couro, a
cauda, os pelos, o sebo, o mocotó (a pata do boi sem o casco), os cascos, chifres, miúdos
(vísceras), as mucosas e glândulas, a bílis (secreção do fígado que auxilia na digestão), o
rúmen (a primeira cavidade do estômago duplo do boi) e até o intestino (tripas).
Desde o lançamento dos estudos “Farra do Boi” e “A Hora da conta”, realizados pelas
organizações Greenpeace (2009) e Amigos da Terra (2009), respectivamente, a pecuária mais
uma vez foi o alvo das discussões sobre a preservação da floresta amazônica. Os documentos
deixam clara a participação de grandes frigoríficos em atividades ilegais de exploração, o que
gerou diversas reações do Ministério Público, como ações civis, assinaturas de Termos de
Ajuste de Conduta e recomendações de embargo para redes varejista. O relatório descreve
como o avanço da indústria da pecuária na região Amazônica e o governo brasileiro tem
contribuído para ampliar o desmatamento daquela área. Cada vez mais os consumidores estão
preocupados em consumir produtos oriundos de cadeias produtivas que adotam práticas
ambientalmente corretas e socialmente justas.
Durante três anos o Greenpeace investigou o elo entre a indústria pecuária brasileira e
as grandes marcas, reconhecidas no mundo todo como: Adidas, Nike, BMW, Gucci,
Timberland, Honda, Wal Mart, Carrefour entre outras. A premissa da pesquisa empreendida
pelo Greenpeace assumiu que as “Blue chip” (opções de primeira linha) impulsionam e
incentivam involuntariamente o desmatamento da Amazônia e a invasão de áreas protegidas.
A seguir apresenta-se uma síntese de constatações do estudo do Greenpeace (2009).
(1) CALÇADOS: A China é o maior produtor e exportador de sapatos. O Bertin fornece
para empresas processadoras de couro na China e Vietnan que, por sua vez, abastecem
empresas que produzem tênis para Nike, Timberland e Adidas/Reebok. O Bertin
também fornece couro para dois processadores que dominam o mercado italiano (Rino
Mastrotto Group e Gruppo Mastrotto), cujos clientes incluem Boss, Geox, Gucci,
Hilfiger, Luis Vuitton e Prada.
(2) BELEZA & HIGIENE: O Bertin é fornecedora das multinacionais Unilever, Colgate
Palmolive e Johnson & Johnson.
(3) CARROS: A Bertin é fornecedora exclusiva da empresa norte-americana Eagle
Ottawa, responsável por 20% do mercado global de couro para estofamentos de
veículos. Clientes da Eagle Ottawa incluem BMW, Ford, Honda, Toyota e outras
marcas famosas.

(4) REFEIÇÕES PRONTAS e COMIDA CASEIRA: No Brasil, a Bertin, JBS e Marfrig
também fornecem para o Carrefour, Wal-Mart e Grupo Pão de Açúcar (afiliada da
empresa francesa Casino), gigantes do setor de supermercados que controlam quase
40% do mercado.
Contudo, foi descoberto que há uma parcela de envolvimento do setor público
internacional como fornecedores do serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, fornecedores
no Oriente Médio, cujos clientes incluem forças militares britânica, holandesa, italiana,
espanhola e norte-americana. Através do estudo do Greenpeace (2009), foi descoberto que o
produto bovino brasileiro é usado no mundo de oitenta (80) diferentes formas.
Por exemplo, na China: quase a metade da produção de couro é destinada à fabricação
de sapatos, sendo que o couro importado é de origem brasileira. Vale lembrar que a China é o
maior importador de couro e exportador de produtos de couro do mundo. Nos EUA: usa-se o
couro na fabricação de estofamento para carros e móveis. O Bertin é fornecedora exclusiva da
empresa norte-americana Eagle Ottawa, responsável por 20% do mercado global de couro
para estofamentos de veículos. A Itália: é o segundo maior exportador de sapato do mundo,
representa um forte centro de fabricação de produtos de couro para o mercado de marcas
premium como Gucci, Louis Vuitton, Prada entre outras. E o Reino Unido se destaca com
uma participação de 7%, no mercado de comidas prontas, tanto congeladas como refrigeradas.
E 40% da carne importada vêm do Brasil.
Desta forma, conforme declaração de André Muggiati, coordenador da campanha de
pecuária do Greenpeace (2009), “marcas famosas de tênis, supermercados, automóveis e
bolsas de grifes devem garantir que seus produtos não estão envolvidos com os crimes
praticados pela indústria pecuária brasileira”. Daí a importância de rastrear as atividades
relacionadas à sustentabilidade ao longo da cadeia.
O Ministério Público Federal,preocupado com as questões que estão envolvidas no
processo de produção de carne bovina no Brasil,lançou uma campanha no Pará chamada
Carne Legal que serve como um alerta para as ilegalidades presentes na cadeia da pecuária. E
também sobre a necessidade de os consumidores cobrarem informações a respeito da origem
da carne que compram nos supermercados.
Qual a origem da carne que eu consumo? Desmata a Amazônia? Foi produzida com
trabalho escravo? Foi temperada com lavagem de dinheiro?, pergunta o MPF em algumas das
peças gráficas que produziu para veicular durante a campanha. Tudo para despertar nos
consumidores a reflexão sobre os problemas ambientais, trabalhistas e sociais associados à
criação de gado.
A Carne Legal é a que vem do gado criado em fazendas legalizadas dos pontos de
vista ambiental, social, trabalhista e fundiário. Até 2009, quase todo o gado criado na
Amazônia não observava nenhuma dessas exigências legais.
O descontrole dos governos estaduais e federal sobre a pecuária era total. No Pará,
onde o MPF agiu primeiro para combater as ilegalidades do setor, não se sabiam nem o
tamanho nem a localização das fazendas que criavam gado.
A informação disponível sobre a pecuária vinha de bancos de dados sobre ilegalidade:
era a atividade campeã em casos de trabalho escravo, a indústria que mais estimulava o
desmatamento ilegal e muitas fazendas eram palco de assassinatos na disputa pela posse da
terra. (MPF, 2010).

Com as ações do MPF em 2009, o cenário começou a mudar. Pressionados, os
frigoríficos resolveram assumir um compromisso com a pecuária sustentável e só comprar
carne de fazendas legalizadas. Isso exigiu um acordo que prevê várias etapas até se alcançar a
legalidade e a sustentabilidade, já que, concretamente, no momento do compromisso não
existia quase nenhuma fazenda legalizada no estado do Pará.
4. Considerações finais
Sem dúvida, está é a era da sustentabilidade. Na antiga visão de mundo prevalecia a
idéia de crescimento contínuo, da conquista da natureza, da utilização irracional de recursos,
da produção industrial em massa, do design de produtos obsoletos. Os problemas sociais,
ambientais e econômicos decorrentes evidenciaram que esse modelo de desenvolvimento é
socialmente injusto, ambientalmente desequilibrado e socialmente inviável, o que poderia
destruir a vida na Terra (SACHS, 2007). Dessa forma, os valores da sociedade e o paradigma
do mundo dos negócios passaram e estão passando por reformulações a fim de incorporar
práticas sustentáveis a seus negócios (CLARO et al, 2008). Embora muito discutido
teoricamente o significado do termo ainda não é claro no dia a dia empresarial nem para a
maioria dos indivíduos, como funcionários ou mesmo como cidadãos, o que acaba impedindo
transformações práticas em prol da atividade sustentável.
Apesar de o Brasil ser apontado como o maior vetor de desmatamento do mundo e o
quarto emissor mundial de gases do efeito-estufa, apresenta-se como líder mundial no
combate ao desmatamento, ao assinar o compromisso com o Plano Nacional de Mudanças
Climáticas, comprometendo-se a reduzir até 2018, 72% da taxa de desmatamento.
É desafiador falar deste assunto em um país que busca de forma rápida o crescimento
do mercado, o lucro e a crescente exportação. E para aumentar mais a participação no
mercado e gerar mais lucro o governo, que possui US$2,65 bilhões em ações de empresas
frigoríficas, está contribuindo com mais recursos para expandir a infra-estrutura para o
processamento de produtos pecuários na região da Amazônia. (GREENPEACE, 2009).
O setor pecuário é considerado o principal motivador de desmatamento na Amazônia,
cerca de 80% no panorama nacional e 14% no panorama mundial. “Lula quer dominar o
mercado global de produtos pecuários em geral e dobrar a participação do mercado
internacional até 2018” (GREENPEACE, 2009). É válido também citar as propostas na
mudança da legislação, onde é discutido a legalização da grilagem e o aumento da área de
desmatamento legal. Porém a parceria não envolve vigilância do governo, que de certo modo
induz e promove o trabalho escravo e o uso da mão de obra infantil, fazendo com que a cadeia
produtiva da carne se desprenda do conceito de sustentabilidade.
A partir daí destaca-se a importância de monitorar e cuidar da cadeia de produção,
pois muitas empresas varejistas, atacadistas ou exportadoras de produtos agroindustriais por
não terem conhecimento da existência de mão de obra análoga à escravidão, desmatamento
entre outros impactos ao longo da cadeia produtiva não incorporam tais preocupações nas
decisões estratégicas da empresa. Neste sentido o maior desafio para as empresas brasileiras
que estão inseridas no mercado competitivo é adequar seus produtos ao consumo verde, visto
que existe um consumidor vigilante que está preocupado com a procedência daquilo que
compra e consome.

Assegurar e reconhecer a necessidade da rastreabilidade da cadeia da carne é
necessário em todas as transações comerciais, e apoiar o uso de recursos sustentáveis, a
proteção ambiental e as normas trabalhistas progressistas fazem parte de um novo começo. A
nova era nos chama a fazer diferente e a ter visões diferentes. São necessárias mudanças
efetivas em nossos valores, instituições e modo de vida. Assim como a cadeia de suprimentos
o mundo e suas dimensões estão ligados, cada um compartilha responsabilidade com o
presente e com o futuro, com o bem-estar da humanidade e todos os seres que compõem o
planeta.
É preciso mais, pois o consumidor aliados a uma ampla rede de stakeholders já não se
enganam com produtos que prometem não fazer testes em animais, porém em contra partida
prejudica a cadeia alimentar em sua decomposição. Afinal só plantar árvore ou criar coleta
seletiva não garante resultados em direção à sustentabilidade. É muito fácil induzir a uma
mudança superficial enquanto nos bastidores há apenas a política e os velhos padrões de
manter e fazer lucro sem nenhuma responsabilidade socioambiental.
Tentar entender a “Carta da Terra” e seus principios éticos é um passo importante na
construção de um pensamento novo e integrado as praticas de sustentabilidade,formando-se
desse modo uma sociedade mais preocupada e atenciosa ao problemas de ordem
economica,social e ambiental garantindo que o equilibrio do Triple Bottom Line possa ser
cumprido de forma assertiva e dentro dos principios de ordem morais e de justiça.
Ainda há lacunas a serem preenchidas nesta área, como aquelas relacionadas à
integração entre as empresas, ao compartilhamento de riscos e benefícios ao longo da cadeia e
outros temas em gestão da cadeia de suprimentos que ainda carecem de exploração. Também
cabe destacar a ausência de literatura nacional sobre o assunto, apesar de um crescente
interesse da temática internacionalmente. A maioria dos estudos trata o tema de forma
limitada e estreita, não cobrindo adequadamente todos os aspectos e facetas da GSCS.
O artigo pretendeu contribuir para redução de tais lacunas e incentivar pesquisas
futuras que estudem a temática a partir da integração sistêmica na gestão na cadeia produtiva,
inovação e impacto ambiental. A empresa, como importante ator social para construção da
sustentabilidade, poderá contribuir para que tal conceito saia de uma idéia abstrata e passe a
incorporar as práticas e gestão das empresas, de modo que não seja apenas um “cosmético” e
que essas práticas possam ser vistas efetivamente no ambiente empresarial brasileiro.

5. Referências Bibliográficas
ABIEC – ASSOCIAÇÃO DOS EXPORTADORES DE CARNE DO BRASIL. Exportações
e importações de carne bovina por países: 2000 – 2005.Disponível em:
<http//www.abiec.com.br/estatisticas.asp >
AL GORE, A. Uma verdade inconveniente: o que devemos fazer sobre o aquecimento global.
Barueri (SP): Manole, 2006.
ARAUJO, G. C. BUENO, M. P. Um estudo sobre sustentabilidade empresarial na indústria
frigorífica. Revista Gerenciais, v.7, n. 1, p. 147-154, 2008.
AMIGOS DA TERRA. A hora da conta: pecuária, Amazônia e conjuntura. São Paulo:
Amigos da Terra: Amazônia Brasileira, abril de 2009. Disponível em:
http://www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf. Acesso em 02.09.2009
BLISKA, F. M.; MARQUES, P.V.; RIBEIRO, B. A. M. Cadeia agroindustrial de carne
bovina no Brasil: a desossa como agente de reorganização. XXXIV CONGRESSO DA
SOBER. In: Anais... Aracajú: SOBER, p. 1252 – 1274, 1996.
BUAIANIN, Antônio Márcio; BATALHA, Mário Otávio. 2007 – Cadeia Produtiva de Carne
Bovina, vol. 8, 2007.
CARTER, C.R.; ELLRAM, L.M. Reverse Logistics: A Review of the Literature and
Framework for Future Investigation. Journal of Business Logistics, Vol. 19, No.1, pp.85-102,
1998
CLARO, D. O.; CLARO, D. P. AMANCIO, F. Entendendo o Conceito de Sustentabilidade
nas Organizações. RAUSP, Revista de Administração da USP, 2008. Disponível em:
http://www.rausp.usp.br/ .Acesso em 05/09/2009.
GONZALEZ, M. HIRSCH, R. The animal feed industry in Brazil: A look at its structure,
developments and opportunities Food & Agribusiness- Research and Advisory, 2006
Disponivel
em:
http://www.rabobank.com/content/images/Animal_Feed_in_Brazil_intro_May2006_tcm43-34944.pdf.
Acesso em 20.08.2009
GONÇALVES-DIAS, S.L.F.; GUIMARÃES, L.F.; SANTOS, M.C.L. As Muitas Vidas do
PET: Integrando Competências “Verdes” na Cadeia Produtiva. X SIMPOI - Simpósio de
Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais. In: Anais..., São Paulo,
Escola de Administração de Empresas de São Paulo/FGV, 2007.
GREENPEACE.

A

Farra

do

Boi

na

Amazônia,

2009.

Disponível

em:

http://www.greenpeace.org/brasil/amazonia/gado. Acesso em 20/09/2009

IERVOLINO. Thais. Pecuária Sustentável é possível. In: Mercado Ético (Boletim on line),
04.09.2009. Disponível em: http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/pecuaria-verde-e-possivel/.
Acesso em 23/09/2009.

KLEINDORFER, P.R.; SINGHAL, K.; WASSENHOVE, L.N.D. Sustainable Operations
Management. Production and Operations Management, Vol. 14, No. 4, pp. 482–492, 2005.
LIMA, M. A. Agropecuária brasileira e as mudanças climáticas globais: caracterização do
problema, oportunidades e desafios. Cadernos Ciência & tecnologia, v. 19, n. 3, p.451-472,
set./dez. 2002.
LINTON, J.D.; KLASSEN, K.; JAYARAMAN, V. Sustainable supply chains: An
introduction. Journal of Operations Management, Vol. 25, pp. 1075–1082, 2007.
MATOS, S.; HALL, J. Integrating sustainable development in the supply chain: The case of
life cycle assessment in oil and gas and agricultural biotechnology. Journal of Operations
Management, Vol. 25, pp. 1083–1102, 2007.
MORILHAS, L. J.; SCATENA, L. S.; MACEDO, L. O. B. A Cadeia de Carne Bovina no
Brasil e as Mudanças Climáticas: Impactos, ações e recomendações. In: MARCOVITCH, J.
(coord). Mitigação de gases de efeito estufa : a experiência setorial e regional no Brasil.São
Paulo: FEA/USP, 2009. Disponível em: http://www.usp.br/mudarfuturo/2009. Acesso em
19.09.2009.
O ESTADO DE SÃO PAULO. JBS compra a Pilgrim´s Pride, se une ao Bertin e vira a no. 1
em carnes. Caderno de Negócios & Economia, p..B17. São Paulo, 17 de setembro de 2009.
POLIDÓRIO, G.; LABEGALINI, L. GONÇALVES-DIAS, S.L.F.G. Cadeia de Suprimentos
Sustentável: Uma Perspectiva Integrada para Pesquisas Futuras. IN: Anais... XXV Simpósio
de Gestão da Inovação Tecnológica, Brasília, ANPAD, 2008. Disponível em:
http://www.anpad.org.br/. Acesso em 05/09/2009
SACHS, I. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. In: VIEIRA, P.
F. (org). São Paulo: Cortez, 2007.
SAMPAIO, Fernando. A carne brasileira e o mercado internacional. Visão Agrícola n. 3, p.
128 – 133, jan.-jun. 2005.
SRIVASTAVA, S.K. Green Suplly Chain Management: A State-of-the-Art Literature
Review. International Journal of Management Reviews, Vol. 9 No 1, pp. 53-80, 2007.
CARTA DA TERRA BRASIL. O Texto da Carta da Terra, 2009. Disponível em:
http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html. Acesso em 15/01/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Campanha Carne Legal,
http://www.carnelegal.mpf.gov.br/ Acesso em 15/06/2010

2010.

Disponível em:

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Economia, Administração e Atuárias
Departamento de Administração

QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E CLIMA ORGANIZACIONAL
O Case SAC (Serviço De Apoio Ao Cliente) Santander Brasil

Aluno: Henrique Heredes da Silva (RA 00041843)
4º semestre de Administração

São Paulo, 25 de maio de 2010

2

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
CAP I QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES
1.1 Saúde: aspectos conceituais.................................................................................................5
1.2 Qualidade de vida: aspectos conceituais..............................................................................6
1.3 Qualidade de vida no trabalho..............................................................................................7

CAP II CULTURA , CLIMA ORGANIZACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO.......................................................................................................9
2.1 Cultura Organizacional .......................................................................9
2.2 Clima Organizacional
2.2 Qualidade de vida......................................................................................................................16

CAP III ESTUDO DE CASO : O SAC DO SANTANDER
3.1 Pesquisa de Clima Organizacional – Sac Santander/2009.............................................14
3.2 Metodologia......................................................................................................................16
3.2.1 Caracterização da amostra....................................................................................
3.2.2 Instrumentos de pesquisa
3.3 Resultados
............................................................................................................16

CONCLUSÃO

Referências bibliográficas

3

INTRODUÇÃO
No âmbito do Grupo Santander Brasil, em específico de seu Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), vem
se consolidando ao longo dos anos um conjunto de ações e práticas de reflexão estratégica, de
avaliação de gestão e de pesquisas internas de satisfação dos colaboradores. Como resultado desse
processo, destaca-se uma série de medidas desenvolvidas na direção da melhoria de processos
administrativos e da qualidade de vida no trabalho.
Nesta linha pode-se explicitar a oferta de ambiente de trabalho seguro e saudável, a capacidade de
promover a inserção de sugestões e inovações no processo de planejamento, a valorização da
flexibilidade, da autonomia e da liberdade de decisão das diretorias técnicas, o estabelecimento de
prioridades, metas e planos de ações a partir de estratégias definidas, a elaboração de planos para a
melhoria do desempenho do setor, o incentivo ao compartilhamento de conhecimentos e habilidades
entre as pessoas, a identificação e a avaliação das habilidades de liderança dos colaboradores, o
envolvimento dos colaboradores no processo de planejamento, a avaliação e o aperfeiçoamento das
inovações e práticas de gestão relativas à formulação e implementação de estratégias, a criação de
mecanismos para identificação e estabelecimento de parcerias com os clientes, a melhoria do modelo
de relacionamento entre as diversas unidades de negócio envolvidas.
Assim, ações no sentido de implementar metodologias que permitam identificar as diversas variáveis
que impactam no cumprimento dos objetivos institucionais, dentre elas a satisfação no trabalho e os
processos de adoecimento vinculados ao processo de sofrimento no trabalho, precisam ser
estimuladas. Há que se ter especial atenção aos inúmeros fenômenos que interagem nas organizações
produzindo efeitos positivos ou negativos no campo da promoção de saúde, satisfação e qualidade de
vida no trabalho. Questões como o estresse ocupacional, doenças ocupacionais e índices de dor,
merecem e devem ser estudadas e compreendidas.
Paschoal e Tamayo (2004) afirmam que o crescimento de pesquisas na área do estresse ocupacional
deve-se ao impacto negativo que este fenômeno tem no funcionamento e na efetividade das
organizações, tendo como marco a constatação do aparecimento de doenças vinculadas ao trabalho e a
necessidade das organizações desenvolverem ações de prevenção dessas doenças, uma vez que
pessoas estressadas diminuem seu desempenho e aumentam os custos das organizações com
problemas de saúde, absenteísmo, rotatividade e acidentes no local de trabalho.
Deve-se estar atento também às manifestações dolorosas, pois grande parte das doenças ocupacionais
frequentemente origina-se num quadro de dor, o que pode agravar com o uso do membro, com o frio,
alterações bruscas (reais ou subjetivas) de temperatura, estresse emocional, limitações de movimento e
rigidez matinal, dentre outros.
(MONTEIRO et al., 1998 apud MELO, 2003). Nos Estados Unidos, conforme dados do Instituto
Nacional de Saúde (NIH), 100 milhões de pessoas sofrem de dor crônica. O custo com o tratamento e
com a perda de dias e horas de trabalho chega às cifras dos $ 80 bilhões de dólares anuais. Segundo a
Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) estima-se que uma em cada cinco pessoas no
mundo sofre de dor crônica moderada a severa. (SILVA e RIBEIRO-FILHO, 2006).
Dejours (1992) afirma que desvios na organização do trabalho, o sistema hierárquico, as relações de
poder e de comando, os objetivos e metas da organização, o aumento do ritmo de trabalho, entre outras
variáveis existentes nas organizações podem vir a ser causas de algum tipo de sofrimento e/ou
adoecimento no trabalho.
A investigação sobre as interações entre satisfação e saúde pode fornecer um conjunto de
conhecimentos relevantes para a concepção, implementação e avaliação de medidas preventivas e
corretivas no ambiente psicossocial no trabalho, visando a promoção da saúde das pessoas.
É nesse contexto e que o presente estudo – do tipo exploratório descritivo – se insere e pretende, como
objetivo, investigar em que medida a insatisfação dos colaboradores com o clima organizacional pode
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estar associada à incidência de dor e de estresse, bem como identificar os estressores organizacionais
que podem levar as pessoas ao processo de adoecimento físico ou psíquico. Além disso, por meio dos
resultados apresentados será possível obter subsídios para que a área de saúde e promoção do bemestar do colaborador do SAC (Serviço de Apoio ao Cliente) Santander possa ter uma metodologia
propícia para futuras ações de qualidade de vida no trabalho.

CAPÍTULO I: QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES

1.1 Saúde: aspectos conceituais
Diferentes perspectivas buscam apreender a complexidade e as inúmeras relações envolvidas na
discussão sobre a saúde. Ela pode ser vista tanto como ausência de doença, como completo bem-estar
físico-psíquico-social (no sentido da Organização Mundial da Saúde), ou capacidade de superação de
dificuldades físicas, psíquicas, sociais, culturais e simbólicas ou ainda como um padrão normal de
comportamento, que se oporia àquele definido como “patológico”.
A saúde é como a interação de vários fatores – o doente é interpretado como um “organismo total num
cenário complexo”. Este enfoque privilegia duas dimensões: a) como a saúde e seu oposto, a doença,
são entendidas em cada cultura e b) tomando como sua causa – ou do seu oposto – a relação entre o
indivíduo e o ambiente.
A preocupação com o bem-estar mental do indivíduo se faz presente na discussão sobre a saúde, deve
ser considerada na análise deste assunto. Crises decorrentes do sentimento de perda, frustração,
despersonalização, alienação, anomia são elementos fundamentais no processo de construção da
saúde.
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A contribuição da Antropologia também é bastante significativa neste debate. Segundo esta ciência,
“todo indivíduo possui mecanismos adequados de interpretação do fenômeno da doença e da morte
que visam não só a reafirmar os valores de uma dada unidade social e torná-los aceitáveis aos
parentes, mas também a propor orientações para a ação curativa ou preventiva.” (Dicionário de
Ciências Sociais, editado pela Fundação Getúlio Vargas).

1.2 Qualidade de vida: aspectos conceituais
A utilização indiscriminada do termo qualidade de vida em nosso meio serve apenas para confundir e
reduzir o seu significado e sua complexidade. A falta de um consenso em torno de sua definição tem
levado muitos estudiosos a empregar o termo “qualidade de vida” de forma reduzida e indiscriminada.
Alertam para este fato ao observarem a hegemonia da definição de qualidade de vida relacionada a
fatores morfo-fisiológicos decorrentes da atividade física. Afirmam que ela é utilizada de forma
difusa, resultante do conjunto de benefícios atribuídos ao exercício físico, controle do estresse e estilo
de vida. Ao situarem este problema, os autores sustentam que o pouco rigor conceitual corrobora com
os objetivos de reduzir artificialmente suas complexidades e dificultar sua compreensão e
interpretação.
A preocupação com o conceito “qualidade de vida” concorre para que, no âmbito das Ciências
Humanas e Biológicas, se estabeleçam parâmetros mais amplos que a mera ausência de doenças,
diminuição da mortalidade ou aumento da expectativa de vida na determinação da definição de
qualidade de vida.
Conforme Minayo et al. (2000), qualidade de vida é uma noção eminentemente humana que se
aproxima do grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental. Pressupõe
uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera como seu padrão de
conforto e bem-estar. Os autores identificam o uso polissêmico em que o modo e as condições de vida
inter-relacionam-se com os ideais de desenvolvimento sustentável, ecologia humana e democracia.
Este conceito remete, pois, a uma relatividade cultural, pois trata-se de uma construção social e
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historicamente determinada, concebida segundo o grau de desenvolvimento de uma sociedade
específica.
Parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, prazer, inserção social, liberdade, solidariedade,
espiritualidade, realização pessoal) e objetivos (satisfação das necessidades básicas e das necessidades
criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade: alimentação,
acesso à água potável, habitação, trabalho, educação, saúde e lazer) interagem dentro da cultura para
constituir a noção contemporânea de qualidade de vida, a qual, como se pode perceber, nos oferece
outros elementos, além daqueles indicadores biológicos de saúde, para compreensão do tema em
questão.

1.3 Qualidade de vida no trabalho
Diante das profundas mudanças impostas pela revolução tecnológica, a organização do trabalho,
progressivamente, direciona esforços para uma melhor compreensão dos determinantes que agem na
relação entre as exigências do processo produtivo e as condições de vida e saúde dos trabalhadores.
Tais esforços, além de se processarem como uma exigência do mundo competitivo e globalizado, ante
às necessidades do aumento da produtividade e da melhoria dos produtos, manifestam-se, também,
como o resultado de transformações históricas nas relações entre trabalhadores e empregadores. É
nesse processo de transformações que se identifica o desenvolvimento do conceito de Qualidade de
Vida no Trabalho (QVT).
Segundo Alvarez (1996), o conceito de QVT envolve o estudo do bem-estar dos indivíduos no
ambiente de trabalho que compreende tudo o que influencia o trabalhador dentro da organização: o
posto de trabalho, o ambiente, os meios, a tarefa, a jornada, a organização temporal, a remuneração, a
alimentação saudável e a saúde.
Rocha (1998), referindo-se à evolução das teorias administrativas, identifica os fatos e os sujeitos mais
relevantes dentro do processo de desenvolvimento do conceito de QVT. Segundo a autora, esse
processo originou-se a partir da revolução industrial e tecnológica no início do século XIX com a
introdução, no mundo do trabalho, dos princípios da organização científica do trabalho preconizados
por Frederick Winslow Taylor. Importantes impactos nas relações do homem com o trabalho foram
desencadeados desde então, destacando-se, a mecanização e a fragmentação do trabalho que geraram,
como principal conseqüência negativa, a perda da identidade do trabalhador com o processo
produtivo.
Na década de 50, contrapondo-se aos princípios da administração científica do trabalho, surge na
Inglaterra, a partir das pesquisas de Emery Trist e sua equipe, a
Abordagem Sócio-Técnica, a qual é definida como o conjunto de conhecimentos científicos,
geográficos, demográficos, sociológicos e antropométricos que originam a concepção de um conjunto
de produção (oficinas industriais, máquinas, instalações), permitem a uma determinada população ter
boas condições de trabalho, e tem, como principal objetivo, analisar as possíveis influências do
sistema tecnológico sobre o desempenho do sistema social de forma que a eficácia do sistema
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produtivo total dependa da adequação do sistema social com os requisitos do sistema técnico.
(ROCHA, 1998).
Contudo foram os estudos de Elton Mayo os primeiros a enfatizarem a importância do aspecto
humano nas organizações. Ao identificar os fatores que influenciam na produção, Mayo chegou à
conclusão de que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal e que, quanto mais os seres humanos
estiverem integrados, maior será a motivação para produzir. Nessa perspectiva, os fatores psicológicos
ganharam evidência e deram origem a várias teorias sobre o comportamento humano e sua relação
com o trabalho, das quais a autora destaca a Teoria X e a Teoria Y, desenvolvidas por Douglas
McGregor; a teoria da Hierarquia das Necessidades, defendida por Abraham H. Maslow e a Teoria dos
Fatores, de Frederick Herzberg (ROCHA, 1998).
Para Xavier (1997) a corrente humanista surgiu em oposição ao “Taylorismo” e foi responsável pela
teorização sobre a importância do indivíduo ser respeitado em seus aspectos físico/orgânico, mental e
social.
Na tentativa de promoção de processos de produção mais dignos e humanos, os pensadores dessa
corrente priorizaram, num primeiro momento, a integração dos aspectos humanistas com a
organização técnica; no período seguinte, as preocupações voltaram-se para os aspectos motivacionais
relacionados ao trabalho. Na década de 70, desenvolve-se a idéia de que as necessidades e as
aspirações humanas também devem nortear as relações entre empregados e empregadores. Nos anos
80, os estudos versaram sobre a necessidade de uma maior participação do empregado nas decisões da
organização. (XAVIER, 1997).
O conceito contemporâneo de qualidade de vida no trabalho está cada vez mais associado à qualidade
de vida do trabalhador como um todo. (XAVIER,1997). Atualmente, as ações de gerenciamento dos
recursos humanos vão além da preocupação com o empregado dentro da empresa, abrangendo,
sobretudo, os cuidados e as orientações para com a saúde geral deste e dos seus familiares, numa visão
sistêmica do ser humano.
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CAPÍTULO II: CULTURA, CLIMA ORGANIZACIONAL E QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO
2.1 Cultura Organizacional
Toda organização cria a sua própria cultura ou clima, com seus tabus, usos e costumes. A cultura
reflete tanto as normas e valores reinantes quanto as lutas internas e externas, os tipos de pessoas que a
organização atrai, seus processos de trabalho, modalidades de comunicação e exercício da autoridade.
Assim, como a sociedade tem uma herança cultural, as organizações possuem padrões característicos
de sentimentos e crenças coletivos, que são transmitidos aos novos membros.
Cultura é um modelo geral do comportamento, crenças compartilhadas e valores que os participantes
de uma organização têm em comum. A cultura organizacional pode ser inferida a partir do que as
pessoas dizem, fazem e pensam. (SIQUEIRA, 1996).
Assim, na tentativa de conceituar a cultura organizacional, pode-se concluir que ela é uma combinação
dos principais elementos constitutivos da organização (filosofias, valores, processos, usos, costumes e
comportamentos formais ou informais) transformando-a numa organização única, perfeitamente
distinta das demais organizações existentes. (FLEURY e SAMPAIO, 2002).
A evolução do conceito de cultura organizacional se deu a partir da constatação das limitações dos
instrumentos e métodos utilizados tradicionalmente no estudo das organizações para análises mais
complexas. A Teoria Contingencial dos anos 80, que colocava as organizações como dependentes do
ambiente e condicionando seu sucesso ao desenvolvimento de estratégias e estruturas adequadas a
este, pode ser considerada um antecedente do enfoque cultural. Na medida em que os estudos
contingencialistas foram constatando a complexidade do ambiente, introduziram novas variáveis para
seu entendimento, como a tecnologia e a cultura. A temática da cultura organizacional continuou em
pauta nos anos 90, ligada principalmente a dois fenômenos: globalização e mudança nas organizações.
O processo de globalização vem colocando para as organizações desafios crescentes, tanto na forma
de inserção e interação em sociedades diversas como no sistema de gestão adotado.
(SIQUEIRA,1996).
Diversos autores são unânimes em afirmar que o conceito de cultura é por demais abrangente e que
comporta diversos enfoques do ponto de vista antropológico, sociológico e organizacional, no entanto,
observa-se que não há na literatura um consenso em relação a conceituação do tema.
A organização é um sistema complexo e aberto, em constante interação com o ambiente da instituição
na busca de atingir os objetivos almejados. Este sistema tem muitos níveis e variáveis graus de
complexidade, evoluindo e desenvolvendo-se à medida que a interação com um ambiente em
modificação obriga a novas adaptações no ambiente interno. O conceito de cultura pode ser melhor
compreendido se decomposto em três níveis: artefatos e criações, que seria um nível mais visível
(ambiente físico e social do grupo), embora nem sempre seja fácil decifrá-lo; valores que refletem
formas e visões de como problemas ou situações enfrentados pelo grupo podem ser analisados e
solucionados; e pressupostos, que se referem a crenças profundas do grupo.
Ademais a cultura de uma organização representa um recorte da cultura social onde essa mesma
organização está inserida. Desta forma para analisar determinada organização sob o aspecto cultural
estará sempre subjacente a cultura dos indivíduos que nela operam.
Para Schein (1992) a cultura possui elementos inconscientes que são internalizados no dia-a-dia da
organização e vão sendo validados ao longo do tempo. Uma vez que são pressupostos inconscientes
seus significados só podem ser percebidos no discurso dos membros da organização de forma
subliminar e implícita. Para se chegar ao conhecimento dos aspectos implícitos da cultura o autor
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sugere um levantamento de dados para identificar os padrões recorrentes, uma vez que é por meio da
repetição de padrões de respostas e comportamentos compartilhados pelo grupo que se pode chegar a
conclusões sobre a cultura da organização.
Uma vez que a cultura é um fenômeno grupal, para Schein (1992), é melhor obter informações de
grupos por meio de perguntas abrangentes sobre diferentes áreas para verificar quais os padrões já
estabelecidos naquele meio. O autor também defende a idéia do uso de entrevistas individuais como
forma de se obter informações relevantes para compreender os elementos da cultura. Tais entrevistas
clínicas ocorreriam em vários encontros entre o investigador e os integrantes da organização.
Diante dessa premissa, o autor afirma que se deve ir além das aparências para se entender a cultura.
Ele propõe, portanto, um método de abordagem clínica para avaliar a cultura por meio de um modelo
denominado investigação conjunta, que consiste de entrevistas clínicas ou encontros com explorações
conjuntas entre o investigador (outsider) e informantes (insiders) que vivem o cotidiano da instituição.
Outra definição de cultura organizacional foi proposta por Souza (1978): “é o
conjunto de fenômenos resultantes da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de um sistema”.
Para a autora, a cultura organizacional é composta por três elementos. O primeiro são os preceitos, que
englobam a autoridade e o conjunto de regulamentos e valores, explícitos ou implícitos, que regem a
vida organizacional. O segundo é a tecnologia, classificada como um conjunto de instrumentos e
processos utilizados no trabalho organizacional, inclusive em suas relações com o ambiente externo.
Por fim, o terceiro elemento, o caráter, que seria o conjunto das manifestações afetivo-volitivas e
espontâneas dos indivíduos que compõe a organização.
Percebe-se, portanto, que a cultura é o reflexo da identidade, do núcleo existencial que confere um
caráter ou modo de ser específico e individual a cada organização. Para Coelho Júnior e BorgesAndrade (2004) é de extrema relevância analisar a dinâmica organizacional para entender como as
pessoas se relacionam e se orientam na organização.
Alguns elementos são constituintes da cultura organizacional e a sua compreensão é de vital
importância para se analisar os elementos que impactam o comportamento das pessoas e organizações,
são eles: clima organizacional; valores organizacionais e satisfação no trabalho.
A cultura de uma organização sustenta o processo de socialização por meio do sistema de valores,
sendo tais valores vivenciados como uma experiência subjetiva compartilhada, que cria nas
organizações a possibilidade de mediação das necessidades individuais e organizacionais. Os valores
organizacionais visam tanto conciliar interesses do trabalhador e do grupo, quanto definir papéis para
os atores sociais do ambiente de trabalho, com suas normas e regras.
Dentro de uma organização, os valores não são necessariamente percebidos da mesma forma por todos
os seus membros, em razão das diferenças do setor, de cargo exercido, profissão, gênero, tempo de
serviço, entre outros fatores.
Mais relevante do que as diferenças é a convergência na importância dada aos valores pelos membros
da organização. (TAMAYO,1996).
De acordo com Oliveira (1997), os valores expressam uma dimensão fundamental da cultura
organizacional, diferindo dos valores pessoais dos seus membros. Entre ambos poderá ocorrer uma
coincidência, ou mesmo uma relação de conflitos.
O clima organizacional é um fenômeno decorrente da interação dos vários elementos da cultura. Ele
manifesta-se por um conjunto de características ou atributos relativamente constantes do ambiente
interno que é experimentado por todos os seus integrantes e influencia significativamente o seu
comportamento.
Embora as características individuais e organizacionais sejam fatores determinantes
do clima organizacional, uma vez constituído, ele passa a atuar como uma variável independente, e
como tal, constitui um importante fator de disponibilidade ou resistência às mudanças.
Para Fleury e Sampaio (2002), o clima de uma organização expressa um
“conjunto de satisfações e insatisfações dos membros de uma organização em determinado período de
tempo... É mais volátil e menos estrutural que a cultura organizacional”.
O clima organizacional, portanto, define o sucesso e estabelece os padrões de qualidade que devem ser
alcançados na organização. Dentro de uma organização, o clima não é necessariamente percebido da
mesma forma por todos os seus membros, em razão das diferenças do setor, de cargo exercido, do
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gênero, do tempo de serviço, da natureza das atividades, das formas de organização do trabalho; perfil
da liderança; oportunidades; entre outros fatores.
Na análise do clima de uma organização é fundamental conhecer os valores organizacionais que são as
crenças e os princípios básicos da organização. Eles constituem o núcleo da cultura organizacional,
definem o sucesso e estabelecem os padrões que devem ser alcançados na organização. São crenças
sobre o que é bom e desejável. Sustentam as atitudes, determinam a forma de julgar o comportamento
organizacional e constituem uma motivação para a ação. (TAMAYO, 1996). É relevante destacar
também a definição de clima organizacional preconizada pelo
Tribunal de Contas da União, definida por meio da Resolução nr. 187/2006:
“Percepção global das pessoas a respeito de seu ambiente de trabalho capaz de influenciar o
comportamento profissional e afetar o desempenho da organização”.
As organizações utilizam diversos instrumentos para avaliar os fenômenos que podem interferir nos
resultados almejados pela instituição. De modo geral, as pesquisas são amplamente usadas como uma
forma de aferir a satisfação, o clima, a cultura ou simplesmente a opinião das pessoas que compõe a
organização sobre determinadas variáveis.
Para Fischer (1996), a pesquisa organizacional diferencia-se da pesquisa científica essencialmente
devido ao método selecionado para a sua aplicação. Uma organização pauta-se pela orientação para
resultados, portanto, suas pesquisas internas são voltadas para fins específicos visando, inclusive, o
uso imediato dos resultados. Neste sentido, a pesquisa aplicada pode dividir-se nas diversas áreas em
que a organização se insere. Na área das ciências físicas e biológicas a pesquisa se propõe a trazer
subsídios para que a instituição tenha soluções viáveis e práticas, como por exemplo, desenvolvimento
de tecnologias com máquinas, ferramentas e processos. Pesquisas aplicadas em ciências sociais trazem
informações para a tomada de decisão empresarial.
“a pesquisa organizacional é, portanto, científica, porque busca a verdade revelando
o desconhecido; orientada para fins e aplicada, porque segue objetivos negociais previamente
traçados e porque é utilizada como uma ferramenta de decisão e, ... é também pesquisa social, porque
ocupa-se em investigar o comportamento de pessoas e dos grupos sociais com os quais a empresa se
relaciona”.
Fischer (1996) ressalta dois tipos de pesquisas sociais. Aquelas que têm por objetivo conhecer o
ambiente externo e aquelas que se preocupam com o ambiente interno da organização. O melhor
método de pesquisa para cada organização deve ser aquele que seja capaz de produzir informações
realmente orientadoras. As pesquisas internas têm a característica intrínseca de que o uso adequado de
seus resultados depende exclusivamente da iniciativa da organização. Além disso, as pesquisas
internas são realizadas, em geral, por membros da própria instituição. Dessa forma, sujeito e objeto do
conhecimento confundem-se, o que pode levar a um viés por ocasião tanto da definição das variáveis a
serem pesquisadas quanto com relação a interpretação dos resultados.
A pesquisa qualitativa é "um conjunto de abordagens apropriadas para
pesquisas que exigem métodos flexíveis e em pequenas unidades amostrais". (SYKES, 1990 apud
FISCHER, 1996).
Perrien (1986, apud FISCHER, 1996) propõe três abordagens de pesquisa mais adequadas a aplicação
de metodologias qualitativas. A primeira é a exploratória que seria utilizada para levantar as primeiras
hipóteses sobre determinada temática, hipóteses estas que seriam comprovadas através de outras
metodologias. A segunda é a clínica considerada quase uma pesquisa científica e a terceira é a
fenomenológica que oferece dados referentes ao comportamento das pessoas. Neste tipo de pesquisa
pode-se usar entrevistas em profundidade, em grupo e técnicas projetivas. As entrevistas em
profundidade ocorrem com encontros marcados e tema pré-determinados, sendo que o pesquisador
deve ser apto a captar o discurso subliminar existente nas respostas. A dinâmica de grupo exige
habilidades de condução de grupos, já as técnicas projetivas exigem conhecimentos técnicos de alguns
instrumentos clínicos. Tais técnicas são plenamente adaptáveis e modificáveis durante sua aplicação,
dependendo da percepção tanto do pesquisador quanto do pesquisado.
Para Fischer (1996) as pesquisas organizacionais internas são “aquelas que tem por objetivo principal
levantar opiniões, percepções, valores e fatores orientadores do comportamento dos funcionários”. É
um relevante instrumento da área de gestão de pessoas. Tais pesquisas são largamente utilizadas. O
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autor destaca quatro tipos de pesquisas internas: Pesquisas de Satisfação, Pesquisas Motivacionais,
Pesquisas de Clima
Organizacional e Pesquisas de Cultura Organizacional.
As pesquisas de satisfação têm por objetivo obter informações sobre a satisfação das pessoas que
compõem a organização em diversas variáveis previamente definidas. As motivacionais visam
identificar variáveis que interferem na motivação das pessoas. As de clima organizacional buscam
compreender as relações da organização com os seus membros, num enfoque mais abrangente, como
políticas de gestão de pessoas, comprometimento com estratégias, envolvimento com o negócio,
conhecimento do produto, do mercado, da concorrência, entre outras variáveis organizacionais. As
pesquisas de cultura identificam os valores e as crenças que balizam o comportamento das pessoas.
Todas estas pesquisas têm diferentes objetivos e permitem compreender as diversas dimensões das
representações que as pessoas têm sobre as variáveis pesquisadas, permitindo, dessa forma, identificar
o que acontece na organização em duas dimensões: a realidade, ou seja, aquilo que realmente acontece
e a da representação construída, ou aquilo que as pessoas acreditam que acontece com base em seus
valores e crenças. (FISCHER,1996).
Considerando este conhecimento, torna-se viável identificar os fenômenos que interferem e
influenciam as duas dimensões. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, a dimensão
construída pelas representações das pessoas que compõem a organização podem ser consideradas
fenômenos sociais e relacionais que reproduzem o que todos pensam e acreditam. Neste prisma, podese afirmar que a relação que as pessoas têm com o real nunca é direta e é sempre mediada pela
subjetividade historicamente construída no ambiente interno da organização, com as nuances dos
significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis.
Percebe-se, portanto, que a diferença entre qualitativo/quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região visível e concreta, a
abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado
não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Cabe ressaltar, entretanto, que o
conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se opõem, ao contrário, se complementam, pois a
realidade abrangida por eles interage dinamicamente.
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2.2 Clima Organizacional
Dentre as medidas tomadas pelo Banco Santander Brasil para assegurar a valorização profissional dos
colaboradores do SAC (Serviço de Apoio ao Cliente) melhores padrões de satisfação e a consolidação
da imagem de excelência da instituição, destacam-se a adoção da prática de avaliações periódicas da
gestão e de pesquisas internas de bem-estar.
Nesta linha, foram realizadas, desde 2000, pesquisas de satisfação profissional com o objetivo de
conhecer a percepção dos colaboradores a respeito do ambiente de trabalho. No período de 14 de abril
a 8 de maio de 2009 foi realizada a primeira Pesquisa de Clima Organizacional.
Os critérios adotados na
Pesquisa:
Critérios Itens
Sistema de Liderança
Liderança
Cultura de Excelência
Formulação das Estratégias
Desdobramento e Operacionalização
Estratégias e Planos das Estratégias
Formulação do Sistema Medição do
desempenho
Cidadão e Sociedade Interação com a Sociedade
Gestão das Informações da
Organização
Informação e Conhecimento
Gestão das Informações
Comparativas
Sistemas de Trabalho
Educação e Capacitação
Qualidade de Vida
Pessoas
Satisfação e Comprometimento
Processos
Gestão de Processos Finalísticos, de
Apoio, de Suprimentos e Financeiros
e Orçamentários.
Abaixo serão descritas as definições de cada critério contidas no Relatório dos Resultados da Pesquisa
de Clima Organizacional 2007 do SAC Santander Brasil:
Critério Liderança - Aborda como está estruturado o sistema de liderança da organização, assim
como discorre sobre o modo como a alta administração, a partir das macro orientações do Banco, atua
pessoalmente para definir e disseminar entre os colaboradores os valores, as políticas e orientações
estratégicas. Este critério também aborda como a alta administração analisa criticamente o
desempenho global da organização e como as práticas relativas ao sistema de liderança são avaliadas e
aperfeiçoadas. Outro aspecto avaliado por este critério diz respeito ao modo como é disseminada a
cultura da excelência na Instituição.
Critério Estratégias e Planos - Trata como a organização, a partir de sua visão de futuro, formula
suas estratégias e as desdobra em planos de ação de curto e longo prazos. Este critério também aborda
como é definido e implementado o sistema de medição do desempenho global da organização.
Aborda, ainda, como as práticas relativas à formulação, desdobramento/ operacionalização das
estratégias e ao planejamento da medição do desempenho são avaliadas e aperfeiçoadas.
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Critério Cidadãos e Sociedade - Examina como a organização, no cumprimento das suas
competências institucionais, identifica os usuários dos seus serviços/produtos e conhece suas
necessidades. Esse critério examina, ainda, como a organização aborda suas responsabilidades perante
a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelas suas atividades e serviços/produtos e como
estimula a cidadania.
Critério Informação e Conhecimento - Aborda como a organização gerencia as informações e
seus indicadores de desempenho mais importantes e dos seus referenciais comparativos. Além disso,
aborda como é feita a gestão do conhecimento na organização. Trata sobre como as práticas relativas à
gestão das informações da organização, a gestão das informações comparativas e a gestão do
conhecimento são avaliadas e aperfeiçoadas.
Critério Pessoas - Trata como a organização prepara e estimula as pessoas para desenvolverem e
utilizarem seu pleno potencial em alinhamento com as estratégias da organização. Discorre, ainda,
sobre a forma como as práticas relativas ao sistema de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à
qualidade de vida são avaliadas e aperfeiçoadas.
Critérios Processos - Sobre a forma como os principais processos da organização são definidos,
estruturados, implementados, referenciados e aperfeiçoados, para obter melhor desempenho e para
melhor atender às necessidades dos cidadãos. Aborda, ainda, como as práticas orientadas à gestão de
processos finais, de apoio, orçamentários e financeiros e relativos aos fornecedores são avaliadas e
aperfeiçoadas.
No âmbito desse contexto organizacional foi realizada a coleta das informações
relevantes cumprimento do objetivo proposto, a saber:
Investigar em que medida a insatisfação dos colaboradores com o clima organizacional pode estar
associada à incidência de dor e de estresse, bem como identificar os estressores organizacionais que
podem levar as pessoas ao processo de adoecimento físico ou psíquico.

3.2 Metodologia
O presente estudo é caracterizado por uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.
Trata-se de um trabalho de campo onde foram coletadas as informações necessárias por meio de
análise documental e aplicação de questionários.
Vale ressaltar que o estudo descritivo observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem
manipular variáveis. Procura descobrir a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua relação e
conexão com outros fenômenos, sua natureza e características.
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A pesquisa descritiva, em suas diversas formas, trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria
realidade. Abrange aspectos gerais e amplos de um contexto, analisando e identificando as diferentes
formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação. Não interfere na realidade, apenas descreve e
interpreta os fatos que influenciam o fenômeno estudado, estabelecendo a relação entre variáveis.
Por se tratar de um estudo exploratório, pretende-se aqui não mais que investigar com maior
profundidade a problemática em pauta de modo a melhor compreender a relação entre as variáveis e
gerar hipóteses para futuros estudos mais abrangentes.
3.2.1 Caracterização da amostra
A amostra, do tipo não-probabilistica acidental, foi composta de 28 colaboradores do SAC Santander
Brasil que se dispuseram a participar do estudo.
Tendo em vista o objetivo do estudo, adotou-se os seguintes critérios de inclusão:
Ser colaborador do SAC Santander;
Ser colaborador há pelo menos 6 meses;
Estar disposto a participar do estudo;
Faixa etária Cargo Sexo Tempo médio de
serviço
18 a 23 anos = 50%
24 a 28 anos = 35%
29 a 40 anos = 11%
Acima de 40 = 4%
M = 42%
F = 58%
Entre 6 e 12 meses = 40%
Mais de 12 meses = 60%

3.2.2 Instrumentos de pesquisa
Num primeiro momento foi realizada a análise documental do relatório da pesquisa de clima
organizacional desenvolvida no âmbito do SAC,
Em momento posterior, foram aplicados dois instrumentos de pesquisa:
O Inventário de Dor desenvolvido a partir da adaptação do Inventario
Breve de dor (Universidade de Wisconsin, EUA, 1983) para melhor atender aos objetivos desse
estudo. Esse instrumento é composto de uma figura que destaca 12 regiões do corpo humano onde o
respondente deve assinalar - em uma escala de intensidade que varia de 0 a 10 pontos - a ausência ou
presença (com a respectiva intensidade) de dor física.
3.3 Apresentação dos resultados
Em momento posterior após verificação da análise documental da pesquisa de satisfação com o
preenchimento e acompanhamento do dito Inventário de Dor
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Conclusão
Os resultados obtidos no presente estudo tendem a confirmar a hipótese de que variáveis
organizacionais relacionadas à percepção da insatisfação com o clima organizacional podem estar
associadas ao fato das pessoas apresentarem consideráveis sintomas de estresse e dor.
De modo geral, as organizações têm se preocupado com o desenvolvimento de ações preventivas do
estresse e demais doenças ocupacionais, principalmente porque é grande o impacto negativo deste
fenômeno no alcance das metas institucionais, haja visto o aumento dos custos das organizações com
questões relativas à saúde dos trabalhadores, em absenteísmo, em rotatividade e em acidentes no local
de trabalho
Pesquisas de clima organizacional trazem a percepção das pessoas sobre aspectos relevantes numa
organização, porém o clima não é necessariamente percebido da mesma forma por todos, em razão das
diferenças do setor, de cargo exercido, do gênero, do tempo de serviço, da natureza das atividades, das
formas de organização do trabalho; perfil da liderança; oportunidades; entre outros fatores. Por este
motivo, é fundamental que a organização desenvolva outros mecanismos que possam trazer dados
mais precisos sobre alguns fenômenos organizacionais que interferem nos resultados da instituição,
como, por exemplo, o desenvolvimento de ações de promoção de saúde e qualidade de vida,
programas de desenvolvimento de competências necessárias para execução das atividades inerentes ao
trabalhador, abertura de canal de comunicação entre a liderança e os coladores, estudos ergonômicos,
entre outros.
Além disso, experiências vivenciadas nas situações de trabalho podem afetar de forma correlacionada
as disposições e os sentimentos futuros. A satisfação no trabalho pode resultar na percepção do
indivíduo, sobre até que ponto as atividades que ele desenvolve em seu trabalho, atendem a valores
considerados, por ele, como importantes.
É grande a influência da cultura, do clima organizacional e da satisfação no trabalho no processo de
adoecimento/sofrimento no trabalho. Como conseqüência percebe-se no clima da organização
desânimo e descontentamento, o que pode, a médio e longo prazos, provocar processos de
adoecimento significativos para as pessoas, que afeta de forma contundente toda a organização.
Devemos assegurar um ambiente de trabalho onde as potencialidades de seus colaboradores possam
ser plenamente desenvolvidas e alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição de modo a garantir
um padrão de desenvolvimento sustentável para a organização e para as pessoas que a integram. Para
tanto, torna se imprescindível alinhar expectativas e necessidades dos colaboradores com as do
Santander Brasil, de modo a gerar satisfação pessoal e melhor desempenho profissional.
Manter níveis elevados de motivação, de bem-estar e de comprometimento dos colaboradores com a
instituição, por meio de estímulos estruturados, sistemas de reconhecimento, ações estratégicas de
promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho e processos de gestão de pessoas que ofereçam
suporte, acompanhamento e direcionamento para a atuação e o desenvolvimento profissional das
pessoas são condições necessárias para que o Santander trilhe, com sucesso, os caminhos apontados
pelo direcionamento estratégico que apresenta.
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I - Introdução
Na nossa sociedade contemporânea, com o aumento populacional e o desenvolvimento
da tecnologia com baixa oferta de emprego, entrando na era do conhecimento onde o
conhecimento passa a ser de massa, havendo uma queda no desenvolvimento humano e como
conseqüência uma queda nos salários e no comprometimento com o trabalho, necessitando
haver uma mudança nesse contexto para que a sociedade volte a ser pautada na ética e tenha
como base o desenvolvimento sustentável pautado no conhecimento do individuo.
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II OBJETIVOS
O principal objetivo do trabalho é verificar a relação entre emprego e capacitação
profissional, analisando essa relação pelo lado da educação, mostrando que em alguns setores da
economia de São Paulo não existe falta de emprego, mais sim falta de capacitação profissional.
Em muitos casos existem profissionais empregados que não possui qualificações
necessárias para exercer a atividade, isso devido a um grave problema não só da cidade de São
Paulo, mais do País que é a baixa qualidade da educação oferecida, que aliada ao pouco
investimento em pesquisas e tecnologia forma cidadãos que não possuem um pensamento
critico, mas sim um pensamento de massas, que não pensa em um processo como um todo mais
apenas faz parte do processo.

III DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO TRABALHO E EDUCAÇÃO
3.1 – Conceitos de trabalho e emprego
É comum associar as palavras emprego e trabalho como se tivessem o mesmo
significado. O "trabalho" surgiu no momento em que o homem começou a transformar a
natureza e o ambiente ao redor com o auxílio do artesão. Após o advento da Revolução
Industrial, configuram-se a relação capitalista com a necessidade de organizar grupos de
pessoas, processos, instrumentos criando-se a partir daí, a idéia do "emprego", o qual sempre
sugeriu relação estável, e mais ou menos duradoura, entre a empresa e o empregado. Desde
então, as noções de trabalho e de emprego foram se confundindo.
O emprego se configurou ao longo do tempo como relação estável, porque existe um
contrato com vínculo, carteira assinada e sendo assim, instaura-se uma condição de conforto
pelos benefícios do FGTS, 13º salário, férias e outros tantos; mas, por outro lado, também temos
muitas outras obrigações, pouco agradáveis como bater cartão, submeter-se à subordinação e
muitas vezes cumprir ordens e regras rígidas.
Com o passar dos tempos, o tão sonhado e confortável emprego veio sofrendo fortes
alterações, em que as condições de estabilidade até então oferecidas foram perdendo forças,
resultado da globalização e dos próprios adventos tecnológicos, os quais acirraram a
competitividade, eliminando postos, níveis hierárquicos e deixando milhões de pessoas
desempregadas, em grande parte do nosso planeta.
Hoje, as organizações não estão mais dispostas a manter o custo de um corpo permanente
de empregados para realizar grande parte dos serviços de que necessitam muitas nem têm
condições de fazer isso. Vários desses trabalhos, já nem precisam ser realizados continuamente.
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Nesses casos, a organização não precisa de empregados, mas sim de prestadores eventuais de
tais tarefas.
Essas realidades vêm configurando um cenário de desemprego cada vez maior. O
Ministério do Trabalho registrou no mês de fevereiro de 2007 a queda de 16,2% de novos
empregos com carteira assinada em relação ao verificado no mesmo mês de 2006.
Com o passar dos tempos, vemos cada vez mais a substituição gradual do emprego fixo,
de longa duração e em tempo integral por outras formas de prestação de serviços como: o
trabalho autônomo, o trabalho por meio de cooperativa, da terceirização dos serviços, o trabalho
temporário, o trabalho em tempo parcial, o trabalho por projeto, etc.
Porém, é importante deixar registrado que, enquanto o emprego diminui, a possibilidade
de trabalho aumenta vertiginosamente. E é nesse contexto que surge a figura do empreendedor.
Nesse sentido, no mundo do trabalho o profissional terá que se tornar o administrador de sua
própria carreira, sendo responsável pelos seus ganhos e perdas.
No mundo do trabalho a principal manifestação ocorre através do empreendedorismo
em que o profissional deve ter a capacidade de transformar desafios em oportunidades de
construir projetos sociais de estimular a inovação e de buscar soluções para as necessidades
latentes.
O empreendedor vê no trabalho a oportunidade de realizar seus sonhos, que não
necessariamente estejam ligados restritamente ao lado financeiros. É importante que o
profissional empreendedor busque, além dos ganhos materiais, a transformação, identificando
necessidades e inovando através de produtos, serviços e processos que agreguem valor aos
consumidores. Diante desse contexto, cabe a você profissional decidir pela busca constante do
emprego como sinônimo de conforto e de acomodação ou pela transformação de uma situação
de incerteza como prelúdio ao incentivo para buscar e enfrentar as diversas formas que se
apresentam de prestação de serviços.
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3.2 Tendências ao Desemprego.
Autores como o jeffe nikin em obras como o fim do emprego, cita a tendência do fim
do trabalho braçal e com isso o aumento do desemprego, a informática e os avanços em
tecnologia e na área de comunicação, trouxeram como conseqüência a entrada de uma nova
era, a era do conhecimento onde o poder de reflexão, a capacidade de raciocínio lógico, a
comunicação interpessoal e a capacidade de tomada de decisão tornam – se, fatores
fundamentais em um mercado de trabalho tão disputado e concorrido que trouxe como
conseqüência o desenvolvimento pessoal.
Com a revolução radical das tecnologias de informação e comunicação transformam a
sociedade atual; “A vida como a conhecemos está sendo alterada de modo fundamental”
A substituição da mão-de-obra humana pelas máquinas é uma realidade no setor agrícola e
nas indústrias automóvel e siderúrgica, entre outras.
Na agricultura, as máquinas cada vez mais avançadas tornam obsoletas as mãos dos
agricultores e a aplicação da engenharia genética torna possível o cruzamento de espécies
diferentes e a criação de alimentos em laboratórios, dissociados das condições climáticas, das
mudanças de estação e do solo. Estas transformações vão conduzir ao fim da agricultura ao ar
livre e dar lugar exclusivo às culturas de laboratório. Vão também trazer, de acordo com o
autor, conseqüências imprevisíveis para os 2,4 bilhões de pessoas que vivem da terra nos
EUA.
Nas indústrias de automóvel e siderúrgica o cenário figura-se igualmente catastrófico.
A linha de montagem instalada primeiramente por Henry Ford está cada vez mais
automatizada. Os especialistas no ramo esperam que as novas tecnologias possibilitem a
construção de um veículo em apenas oito horas. A área da siderurgia, “coração e alma do
poder industrial” (Rifkin, 1994) segue o mesmo caminho que a indústria automóvel. Um
exemplo ilustrativo da situação, referido no livro, é o da United States Steel, a maior empresa
siderúrgica do país, que despediu 100 mil trabalhadores entre 1980 e 1990.

3.2 – Os números do emprego em São Paulo.
Com a queda do emprego no setor industrial como discutido no capítulo anterior,
coube ao setor de serviços absorverem parte desse excedente de mão de obra, tornando a
região metropolitana de São Paulo uma cidade que tem no aumento do setor de serviços ao
longo das últimas décadas seu principal diferencial para a diminuição do desemprego.
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O setor de serviços tem como principal diferencial o atendimento ao cliente,
necessitando de pessoas qualificadas e treinadas para gerar uma relação de confiabilidade e
bom atendimento,
A divulgação número 324 da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de
São Paulo demonstra uma tendência de elevação do desemprego no mês de março de 2010,
essa tendência tem como reflexo a diminuição do consumo que ocorre depois dos gastos de
final de ano com o maior endividamento da população e uma maior retração dos setores
econômicos como demonstra as informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED,
realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese, mostram que, em março, a taxa de desemprego
total na RMSP cresceu, ao passar de 12,2%, em fevereiro, para os atuais 13,1%, como reflexo
de fatores sazonais típicos do período. Segundo suas componentes, tal resultado decorreu do
aumento da taxa de desemprego aberto (de 8,5% para 9,6%), diante da relativa estabilidade da
taxa de desemprego oculto (de 3,7% para 3,5%)
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Em março, o contingente de desempregados foi estimado em 1.387 mil pessoas,
97 mil a mais do que no mês anterior. Esse crescimento deveu-se à eliminação de 86 mil
ocupações e ao pequeno acréscimo de 11 mil pessoas na força de trabalho da região
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3.2.1 – Os números do emprego divididos por setor da economia em São Paulo.
O nível de ocupação diminuiu 0,9% em março, em comportamento típico para o
período. A eliminação de 86 mil postos de trabalho reduziu a estimativa do contingente de
ocupados para 9.197 mil pessoas. Setorialmente, o nível de ocupação retraiu-se nos Serviços
(0,9%, ou redução de 47 mil postos de trabalho), no Comércio (2,8%, ou 42 mil) e no
agregado Outros Setores (0,9%, ou 9 mil). Apenas na Indústria houve pequeno aumento do
nível de ocupação (0,7%, correspondente à criação de 12 mil postos de trabalho), esses
números representam um bom indicador econômico, pois quando ocorre desemprego na
indústria demonstra que a economia apresenta uma retração.
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Segundo posição na ocupação, a relativa estabilidade do total de assalariados (-0,1%)
decorreu da pequena variação negativa do assalariamento no setor privado (0,3%),
contrabalançada pelo aumento do emprego público (1,7%). No segmento privado, variou
positivamente o contingente de assalariados com carteira de trabalho assinada (0,4%) e
diminuiu o de assalariados sem carteira (3,7%). O número de trabalhadores autônomos
reduziu-se em 2,0% e o de ocupados nas demais posições, em 3,9% .
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Entre janeiro e fevereiro de 2010, o rendimento médio real dos ocupados e o dos assalariados
reduziram-se em 0,6% e 1,1%, passando a valer R$ 1.309 e R$ 1.372, respectivamente. As
massas de rendimentos de ocupados e assalariados permaneceram em relativa estabilidade (0,2% e 0,1%, respectivamente), em ambos os casos, como resultado de comportamentos
positivo do nível de ocupação e negativo do rendimento médio real.
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Em março de 2010, a taxa de desemprego total na RMSP (13,1%) ficou abaixo da
registrada no mesmo mês do ano anterior (14,9%). Nos últimos 12 meses, a taxa de
desemprego aberto diminuiu de 10,8% para 9,6% e a de desemprego oculto, de 4,1% para
3,5%.
Segundo os componentes desta última, a taxa de desemprego oculto pelo trabalho
precário passou de 2,9% para 2,5% e a de desemprego oculto pelo desalento, de 1,2% para
1,0%.
No mesmo período, o contingente de desempregados reduziu-se em 164 mil pessoas,
resultado da geração de 337 mil postos de trabalho, número superior ao de pessoas que
ingressaram no mercado de trabalho da região (173 mil).
A taxa de participação passou de 62,9% para 63,1%, no período em análise. O nível de
ocupação aumentou 3,8% e manteve-se no elevado patamar de crescimento alcançado no mês
anterior, nessa base de comparação (Gráfico 3). O nível ocupacional se ampliou no Comércio
(criação de 106 mil postos de trabalho, ou 7,8%), nos Serviços (84 mil, ou 1,7%), na Indústria
(81 mil, ou 4,9%) e no agregado Outros Setores (66 mil, ou 6,7%).
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O assalariamento aumentou 6,4%, resultado de seu crescimento nos setores privado
(6,6%) e público (5,2%). No segmento privado, elevou-se o número de assalariados com
carteira de trabalho assinada (9,6%) e diminuiu o daqueles que não a possuíam (5,7%).
Cresceu o contingente de trabalhadores autônomos (0,9%) e reduziu-se o daqueles
classificados nas demais posições ocupacionais (5,1%).
Entre fevereiro de 2009 e de 2010, o rendimento médio real dos ocupados
permaneceu relativamente estável (-0,2%) e o dos assalariados aumentou1, 2%. A massa de
rendimentos dos ocupados cresceu 3,0%, em decorrência do aumento do nível de ocupação. O
crescimento da massa salarial em 5,7% resultou da elevação do nível de emprego e, em menor
medida, do salário médio real.

Os números tratam de forma técnica a questão do desemprego, sendo necessária uma
abordagem sociológica e lingüística, para gerar um estudo mais profundo, pois através da
visão apresentada pelos números, não conseguimos compreender fatores como a qualidade do
emprego, o nível de formação do empregado e as verdadeiras condições de trabalho, gerando
apenas relatórios técnicos com bases econômicos e com conseqüências sociais.
Em razão dessa observação iremos fazer um levantamento geral no próximo capitulo
da Educação na Região metropolitana de São Paulo, fazendo um paralelo e uma associação
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entre emprego e capacitação profissional que é oferecida pela educação, discutindo qual seria
a maneira de elevar a produtividade, diminuir os custos e desenvolver a gestão de talentos
através da formação de indivíduos com maior experiência e conhecimento técnico e melhor
capacidade crítica melhorando o processo como um todo, criando novas oportunidades e
gerando valor agregado em uma mão de obra considerada desqualificada hoje.

3.3 – A educação e sua relação com o emprego.
Segundo CELSO JOÃO FERRETTI pesquisador da fundação Carlos chagas em
entrevista a Folha dirigida quando perguntado sobre qual a diferença entre trabalho e
educação e educação emprego pela jornalista Jussara Santos, respondeu: “A relação entre
educação e emprego é o que fica mais em evidência quando se fala na relação trabalho e
educação. Na verdade essa visão, bastante disseminada, é uma falsa idéia da relação
entre trabalho e educação. Nos estudos sobre trabalho e educação, procuramos
trabalhar fortemente a idéia de que o trabalho é constitutivo do ser humano,
constitutivo da sociedade. Procuramos discutir como a educação é utilizada ou pode
contribuir para esse processo de formação, para os estudos através do trabalho. Quando
se pergunta sobre a relação entre trabalho e a educação via o ensino técnico, geralmente
o que se pretende saber é como a formação técnica pode contribuir para que as pessoas
se empreguem. A discussão não é mais da relação entre trabalho e educação, mas sim da
relação educação e emprego. Esta última é mais restrita, enquanto a relação entre
trabalho e educação é uma discussão mais ampla.”
Com isso temos duas vertentes de estudo, a primeira vertente vai olhar para a educação
como forma de gerar empregabilidade ao individuo e a segunda como forma de formar o
individuo como um todo e não atuar especificamente na sua relação com o trabalho.
Edgar Morin na sua obra cabeça bem feita coloca a integração das disciplinas para a
formação do indivíduo como um ponto a ser discutido e adotado, acredito nessa
multidisciplinaridade como forma de transformar o indivíduo gerando um processo
educacional mais amplo e menos restrito, tendo como conseqüência a ampliação da
capacidade lógica para relacionamentos entre sistemas diferentes e portando um maior
conhecimento sobre o todo, tendo uma clara repercussão quando aplicado ao mercado de
trabalho, formando indivíduos com melhores qualificações técnicas e melhor relacionamento
social, por acreditar nessa abordagem vou tratar nos próximos capítulos da educação em 4
níveis diferentes, começando pela educação básica, passando pelo ensino técnico a formação
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superior e a educação familiar, dando a mesma importância a cada tema desenvolvendo uma
estrutura de pensamento que levará a melhores níveis de empregabilidade e a uma maior
consciência do que é efetivamente exercer uma atividade profissional.
Em entrevista a revista isto é cientista Richard Nisbett, afirma que apesar da
inteligência possuir um fator genético ela pode ser moldado e construído pelo ambiente, ele
demonstra que uma pessoa que nasce com uma altura favorável tem mais propensão a ser um
bom jogador de basquete, pois o meio ambiente interage para isso, através desse estudo ele
mostra que pessoas baixas tendem a desenvolver habilidades para superar a altura e
normalmente são mais habilidosas com a bola na mão.
Com relação a questão social pessoas segundo o cientista pessoas com QI mais
alto,tendem a prosperar mais na vida e com isso a passar para seus descendentes melhores
genes e melhores condições sociais, entrando na questão educativa a alternativa para o
equilíbrio, sendo que a primeira coisa a ser feita e fazer com que alunos passem mais tempo
na escola, dias mais longos, semanas mais longas, anos letivos mais longas, oferecendo
qualidade no ensino básico, mas também ter a preocupação de enriquecer o ambiente com
atividades culturais, como teatro música, utilizando a tecnologia para ensinar informática e
matemática, associando o aprendizado a aplicação prática.
Ele afirma que apenas colocar mais dinheiro no sistema educacional não funciona,
esse

investimento

necessita

de

acompanhamento

para

ser

aplicado

no

efetivo

desenvolvimento do aluno.
No processo educacional ele coloca a educação básica como prioridade principalmente
para crianças mais pobres pois são menos estimulados de uma maneira geral, e ocorre que a
educação funciona como processo construtivo e continuo, sendo que a base para o
aprendizado e conhecida na educação infantil.

3.3.1 – Educação básica de São Paulo

3.3.1.1 Creches e Pré – escola.
No trabalho vamos considerar como educação básica aquela que compõe desde o
ensino primário até o último ano do ensino médio, fazendo um paralelo entre dados
educacionais e sua representação.
No primeiro momento vamos abordar a educação Infantil composta basicamente por
creches e pré-escolas, a análise da educação Infantil é de fundamental importância para o
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desenvolvimento do trabalho, pois é nesse momento que se trabalha a alfabetização, a
criatividade, a coordenação motora e o início da formação de caráter do indivíduo, sendo que
problemas nesse período educacional geram diversos outros problemas nos próximos níveis.

Matrículas e Número de Creches na cidade de São Paulo por dependência
administrativa – 2006

Os números acima demonstram que existe uma enorme demanda por creches,
considerando-se a demanda registrada (90 mil vagas) e a população de 0 a 3 anos e 11 meses
na cidade de São Paulo (750.536) das quais cerca de 30% encontram-se em situação de
vulnerabilidade social. Ou seja, de imediato há uma demanda real de 150.000 vagas para
creches.
Além da falta de vagas e novas unidades os números demonstram a baixa qualidade
do ensino, ocorrendo uma demanda para o setor privado mesmo com um salário médio per
capta considerado baixo.
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Número de Matrículas e Número de Pré-escolas da cidade de São Paulo por
dependência administrativa – 2006

Quando tratamos de Pré-escolas percebemos que a autarquia municipal é a grande
responsável pela organização da estrutura do ensino oferecido, um dado importante a ser
analisado é a relação número de matriculas com números de estabelecimentos mostrando que
o número de estabelecimento no setor privado é maior, porém o número do matriculas é
menor, demonstrando uma tendência a super lotação nas salas municipais, sendo que esse é
um período onde o contato aluno professor necessita ser mais próximo com turmas menores,
para um acompanhamento melhor e com isso um melhor desenvolvimento educacional.
Na educação Infantil é necessário o desenvolvimento de outros modelos educacionais,
pois o modelo adotado baseado no modelo francês de repetições e associações acaba inibindo
a criatividade da criança, criatividade essa que é cobrada ao chegar à fase adulta, será que a
flor tem que ser sempre vermelha ou rosa, porque condenamos uma criança quando ela
desenha uma letra do alfabeto de forma diferente, porque esta fora do padrão?
Pois é mais padronizar não é o contrario de inovar? Portanto proponho a adoção de um
modelo, baseado na educação da percepção onde não exista o certo e o errado mais o
padronizado e o inovador onde o errado seja uma nova forma de fazer surgindo à inovação,
conhecendo as regras básicas sociais e éticas essas sim universais mais com plena liberdade
para a criação.
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3.3.1.2 Ensino Fundamental.
Compreende a fase de ensino que vai da 1° a 8° série representando oito anos de
estudo, em uma fase onde ocorre a formação do caráter, essa fase é composta de um conjunto
de disciplinas fornecidas para dar uma base educacional técnica necessária para um
aprofundamento da educação no estágio posterior e para aproximar o individuo da arte, da
música, e do prazer do aprendizado e do conhecimento, abaixo apresento a tabela com
numero de matrículas e número do ensino fundamental de 1ª a 4 ª séries por dependência
administrativa – 2006

A tabela demonstra que o ensino fundamental de 1° a 4° série possui um número total
de aproximadamente 845 mil alunos distribuídos em 2.416 estabelecimentos de ensino sendo
que o setor privado corresponde a 55 % desse total em número de estabelecimentos mais o
setor estadual apresenta o maior número de matriculas, importante colocar que muitas
crianças não passam pela educação infantil, já sendo matriculada na 1° série do ensino médio.
Os números demonstram também que o setor privado tem uma perda percentual de
alunos, um fator importante a ser observado nessa perda é o aumento da mensalidade em
relação ao ensino infantil, levando muitos pais a não ter escolha e a matricular seu filho na
rede estadual.
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A rede estadual, esta passando por uma transformação na sua base de ensino tentando,
em uma tentativa de resgatar a qualidade e excelência que já foi sua característica durante as
décadas de 50, 60 e 70, porém o ensino nesse mesmo período era um ensino elitista.
Abaixo apresento a tabela da taxa de rendimento e distorção idade-série do Ensino
Fundamental de 1ª a 4 ª Séries por dependência administrativa – 2005

Número de matrículas e estabelecimentos do ensino fundamental de 5ª a 8 ª séries por
dependência administrativa – 2006.
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Com relação aos números de alunos matriculados da 5° a 8° série os números mantém - se
constante o importante a ser observado e a queda no número total de matriculas demonstrando
que existe uma desistência de alunos que estavam matriculados, essa desistência ocorre nas
camadas mais pobres da sociedade, é e contra essa desistência que programas do governo
como o bolsa escola e o leve leite atuam, pois é necessário que essa parcela da população
permaneça mais tempo na escola, nesse período é nítida a diferença de qualidade entre o
ensino privado e o público, ocorrendo assim uma deficiência de base educacional, que
comprometerá todo o ensino médio e superior na questão qualidade do ensino.

Taxa de rendimento e distorção idade-série do Ensino Fundamental de 5ª a 8 ª
Séries por dependência administrativa – 2005

Os números de aprovação e reprovação desse período não representam com fidelidade
o que ocorre na educação estadual e municipal paulista, o processo de aprovação continuada
implantado na política publica de educação em meados de 1998 obteve como conseqüências a
aprovação de alunos sem o devido conhecimento, desestimulando alunos aplicados e
professores, esse processo foi aplicado pelo governo como um modo de mascara os números
da educação para o banco mundial que era ate aquele momento o principal agente financiador
da educação do estado.
.
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Ensino Médio
É no ensino médio que todo o potencial problema do ensino aparece, existe um reflexo
direto dos jovens que se formam e não conseguem ingressar no mercado de trabalho, devido a
sua baixa qualificação e a nenhuma diferenciação profissional em relação ao mercado, com
isso acabam entrando em subempregos, ganhando baixos, do lado acadêmico não conseguem
ingressar em universidades públicas devido a seu baixo grau de conhecimento e ao escolher
uma universidade particular levam consigo toda a deficiência gerada pelo sistema de ensino,
assim o nível superior acaba tendo que se adaptar a esses jovens criando cursos superiores
com qualidade duvidosa e como conseqüência profissionais que não estão aptos a exercer a
função.
Matrículas e Número de estabelecimentos do Ensino Médio por dependência
administrativa – 2006

O número do ensino médio transmite uma grande preocupação enquanto quase 850
mil alunos se matricularam na escola entre a 1° e a 4° série apenas 488 mil continuam
estudando e chegam ao ensino médio, portando podemos concluir que nosso ensino é
deficiente no quesito qualidade e no quesito quantidade, pois quarenta por cento dos alunos
que estão matriculados na 1° e 4° série do ensino fundamental desistem no meio do caminho e
os que se formam chegam ao mercado sem nenhuma qualificação e com grande deficiência de
ensino em elementos básicos.
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Taxa de rendimento e distorção idade-série do Ensino Médio por dependência
administrativa – 2005

Os números de aprovação x reprovação tendem a crescer, pois ocorre um processo de
desestímulo por parte da aprovação continuada e a cada série que passa uma maior defasagem
educacional ocasionando o que muitos chamam hoje como analfabeto funcional, que são
pessoas que sabem ler e escrever mais não sabe interpretar uma ação ou um pedido, esse tipo
de individuo tem enorme dificuldade em tomar decisão, são indivíduos que possuem também
problemas na comunicação e expressão e tendem a ser marginalizados, gerando um
crescimento no mercado informal de trabalho que absorve uma parcela desses indivíduos.

3.3.2 – Educação Técnica na região metropolitana de São Paulo.
O principal Objetivo da educação técnica e formar jovens que esteja apto a entrar no
mercado de trabalho, com uma qualificação profissional, trabalhando com tecnologia de
ponta, na implantação e no desenvolvimento de projetos de infra - estrutura e pesquisa nos
mais diversos setores da economia, sendo uma alternativa para o jovem com relação ao
emprego.
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Hoje as ETECs dão emprego a 4 de cada 5 alunos que se formam. Nas FATECs, o
emprego aparece na hora para 9 entre 10 formados. Esse grau elevado de empregabilidade se
deve à estratégia adotada pelo Governo de São Paulo, de focar os cursos ministrados pelas
Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia nas vocações econômicas de cada região do
Estado onde as unidades estão instaladas. Assim, os cursos se voltam diretamente ao mercado
de trabalho.
Com esse foco, somado à diversidade e qualidade dos cursos, o Ensino Técnico e
Tecnológico gratuito cria dois circulos virtuosos que interagem simultaneamente. Ao mesmo
tempo em que abastece cadeias produtivas regionais com mão-de-obra qualificada, ele faz
com que gente bem capacitada consiga emprego mais rápido e melhor remunerado. Esses dois
fatores, juntos, têm forte poder de atração de empresas que precisam de gente bem qualificada
em todas as regiões do Estado. E isso é mais emprego para a região.
Uma novidade do Ensino Técnico e Tecnológico gratuito do Estado de São Paulo é a
presença cada vez maior das mulheres, principalmente em cursos que até recentemente eram
freqüentados predominantemente por homens – como os de formação de profissionais para
áreas ligadas à metalurgia ou eletrotécnica.
Melhor em qualidade
Das 50 escolas públicas brasileiras que obtiveram as melhores pontuações na última
prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizada em agosto de 2008, 38 são
Escolas Técnicas de São Paulo. Esse resultado não deixa dúvida de que São Paulo oferece o
melhor Ensino Técnico do Brasil, tanto que cada vaga é disputada, em média, por três
candidatos.
Com média de 71,35 a ETEC de São Paulo – conhecida tradicionalmente como
ETESP (Escola Técnica de São Paulo) – é a 15ª melhor do Estado entre todas as públicas e
privadas. Somente entre as escolas estaduais ela é a primeira colocada, líder absoluta em
qualidade.
No interior do Estado, 58 das 79 ETECs que participaram do ENEM em agosto de
2008 ficaram em 1º lugar entre as escolas estaduais dos Municípios em que estão localizadas.
Três delas estão entre as 10 melhores do Estado – as de Rio Claro, Araras e São Bernardo do
Campo.
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Crescimento da renumeração
Uma pesquisa realizada pelo Sistema de Avaliação Institucional do Centro Paula
Souza, junto a alunos formados há pelo menos um ano pelas ETECs – a maioria deles no
primeiro emprego – indica que entre agosto de 2008 e setembro de 2009 a remuneração inicial
subiu de 1,8 salário mínimo para 2,2 salários mínimos. É um aumento excepcional, de 22,2%
– 5,5 vezes maior que a inflação no período, que foi de 4%.
Quase 90% dos técnicos formados pelas ETECs têm vínculo formal de trabalho – e
82,9% deles afirmam que os cursos atenderam plenamente às suas expectativas, o que é um
excelente índice de aprovação. Com relação às FATECs, a remuneração inicial dos formados
é de 4 salários mínimos mensais, passando a 5,5 salários mínimos mensais depois de um ano
no emprego. As grandes corporações absorvem 40% dos profissionais formados em nossas
Faculdades de Tecnologia.
O Centro Paula Souza administra atualmente 167 Escolas Técnicas, onde são
ministrados 81 cursos relacionados com indústria, comércio e serviços. As FATECs, por sua
vez, oferecem 47 cursos superiores, com três anos de duração, em 49 unidades, para mais de
32 mil alunos, também nas áreas de indústria, comércio e serviços. No total são 216 escolas
instaladas em 139 cidades paulistas.
O Investimento do governo paulista no ensino técnico
Desde 2007 o Governo José Serra já investiu mais de 3,2 bilhões de reais no Ensino
Técnico e Tecnológico gratuito em nosso Estado. Somente neste ano o volume aplicado é de 1
bilhão de reais. São Paulo concentra 53% de todo o investimento dos Estados brasileiros nessa
área – ou seja: o seu programa orçamentário, sozinho, é maior do que a soma do orçamento de
todos os demais Estados da Federação.
O segundo maior investimento do País em Ensino Técnico e Tecnológico gratuito fica
por conta de Minas Gerais. No valor de 500 milhões de reais, ele equivale a 27% do bolo
nacional. Pernambuco, em terceiro lugar nesse ranking, tem participação de 5%, com 90
milhões de reais. O quarto colocado, Espírito Santo, investe menos da metade de
Pernambuco: 42,7 milhões de reais, 2% do total nacional.
O orçamento de São Paulo para o ensino profissionalizante é 51,8 vezes maior do que
a soma dos orçamentos de todos os Estados da região Centro-Oeste do Brasil (19,3 milhões de
reais), 13 vezes maior que o dos Estados do Sul (75,4 milhões de reais), 12 vezes maior que o
dos Estados do Norte (82,5 milhões de reais) e 5 vezes maior que o de todos os Estados do
Nordeste reunidos (176,4 milhões de reais).
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O Ensino Técnico e Tecnológico gratuito de São Paulo está preparando o Brasil para o
futuro. Como o desemprego entre os jovens hoje é três vezes maior do que há 20 anos, nosso
Estado está formando jovens profissionais que, muito bem capacitados, vão dar a grande
virada nesse jogo.
O ensino técnico demonstra ser a saída para a inclusão do jovem ao mercado de
trabalho qualificado, é importante salientar que essa eficiência é devida a uma forma de
ensino baseado na qualidade, no primeiro momento existe uma seleção para o preenchimento
das vagas oferecidas, através de um vestibulinho que faz a seleção dos melhores alunos por
ordem de classificação, esse processo acredita ser o principal ponto para a qualidade do
ensino técnico, pois seleciona alunos que estão a fim de se aplicar e estudar, com isso os
professores pode puxar as matérias se aprofundando nos assuntos relacionados gerando uma
excelência no nível de aprendizado e conseqüentemente uma maior qualificação para a
prestação de serviços no mercado de trabalho.

3.3.3 – Formação acadêmica na Região Metropolitana de São Paulo

Número de Matrículas do Ensino Superior por dependência administrativa – 2005

O ensino superior teve uma expansão na oferta de vagas nos últimos anos, ampliando
o acesso a universidade, porém com a queda gradativa da qualidade, o MEC cobra das
instituições de ensino uma qualidade mínima porém essa qualidade esta muito abaixo da
considerada ideal e com isso ocorre a formação de diversas turmas nas mais variadas
especialidades com imensas deficiência de aprendizado acadêmico, com isso existe uma
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maior exigência para a entrada no mercado de trabalho formal, com o pagamento de baixos
salários, podemos inclusive comparar o ensino superior atual com o ensino médio ou o
colegial dos anos 60 e 70, com isso conseguimos comprovar a queda na qualidade de ensino
ofertado a população, a educação é um sistema de continuidade, portando quando tempos
problemas de qualidade em qualquer série, temos reflexos nas demais séries gerando como
produto desses fatores uma educação de baixa qualidade e profissionais com competência
contestável pelo mercado.
Existe no mercado de trabalho atual, uma grande massa de empregados que não
possuem qualificação para exercer a função, mais exercem por não haver uma opção no
mercado de profissionais mais qualificados, portando analisando a questão por esse sentindo,
existe no mercado não desemprego mais sim falta de qualificação profissional e
principalmente de falta de comprometimento e responsabilidade com o trabalho.
Em emprego e educação não existe milagre, alunos ruins será profissional ruim que
como conseqüência não acrescenta nada socialmente e portando vivem para a massa, fazendo
parte da massa.
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Relação do Número de Estabelecimentos por tipo de instituição (2006)
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3.4 – A importância da família no processo educacional
Esse tópico trata do maior problema na educação brasileira, demonstrando que esse
problema social esta enraizado na cultura do povo, onde o governo apresenta imensa
dificuldade em atuar, pois acredito que nenhum governo do mundo consiga dar a um filho a
educação vinda da família, a mesma educação que cobra resultados e que faz investimentos,
mais quando tempos famílias destruídas pelas mais diversas problemas sociais temos um
grande problema na formação do caráter, da ética e do desenvolvimento humano do
individuo, do lado das classes menos favorecidas o problema do alcoolismo e da
marginalização, sendo que os filhos normalmente são criados pelo mundo, não havendo uma
cobrança em casa por um determinado tipo de comportamento padrão gerando problemas que
se refletem na educação escolar e no emprego, do lado oposto nas classes A e B, a busca pela
estabilidade financeira, leva pais e mães a trabalharem fora, com isso fica uma laguna no
acompanhamento dos filhos, nesse caso os país acreditam que pagar uma ótima escola e
manter o filho financeiramente basta para o pleno desenvolvimento da criança, gerando um
engano, pois o acompanhamento familiar é o principal ponto para a efetiva evolução
educacional da cria.
Em nossa sociedade contemporânea é muito comum haver a percepção errada que a
proteção ao filho é sinônimo de acompanhamento, ocorrendo erros graves no processo
educacional, pois a medida que concordamos com atitudes inadequadas dos nossos filhos
como maneira de protegê-lo estamos ao contrário estimulando ela a fazer novamente, pois ele
sabe que vai ter o amparo e a proteção da família, perdendo assim o limite entre o certo e
errado, portando educar é acima de tudo saber ser rígido e dizer não nas horas certas,
exercendo uma efetiva cobrança por desempenho e por evolução educacional, pois vivemos
em uma sociedade capitalista, baseado no modelo exploratório de competição de indivíduos e
cedo ou tarde seremos cobrados por nossas decisões, atitudes e comportamento.
IV – Emprego, Ética e tomada de decisão
Nesse capítulo iremos abordar a integração entre esses três conceitos já discutidos
anteriormente no trabalho.
Vivemos em um mundo capitalista que tem no processo automatizado de produção o
aumento de produtividade e a redução do trabalho, gerando excesso de demanda de emprego,
reduzindo os salários e ocorrendo o aumento da qualificação profissional.
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Paralelo a esse acontecimento existe a certeza que os recursos naturais oferecidos pelo
planeta são finitos portando, é necessária a melhor administração desses recursos com o
emprego constante da ética e a qualificação para a tomada de decisão.
Essa qualificação passa a ser um fator essencial na relação do emprego x empregado,
pois com a globalização mundial a decisão passa a ter um fator determinante global, é a
educação entra no processo como a única fonte para fomenta pensamento, desenvolvimento e
crescimento pessoal, e com isso entrar na era do conhecimento.

V - Conclusão final.
Para um debate sobre o tema proposto nesse trabalho é necessário desenvolver um
modelo educacional baseado em 3 alicerces básicos, a família, a qualidade, e o interesse do
indivíduo, sem o efetivo estudo desses alicerces todo o investimento em educação para a
geração de melhores oportunidades de emprego, tende a apresentar um desvio, ocasionando a
perda de recursos que pode ser, físico, humano ou material.
vamos começar discutindo a qualidade com o caso de

corporativismo, que o

funcionalismo publico cria.
Em São Paulo ocorreu recentemente a greve de professores que são contra a adoção de
um modelo de avaliação dos mesmo, e com isso pararam as atividades, fica a pergunta, pode
professores ter medo de fazer prova de avaliação?.O modelo de bonificação por nota retirada
no provão é umas das maneiras de avaliar os professores e premiar aqueles que possuem
melhor qualificação profissional, outra medida adotada pelo governo e bonificar o professor
pelo desempenho do aluno no provão aplicado pelo sistema nacional de educação.
Nesse processo o apoio e acompanhamento familiar são de fundamental importância
para o pleno desenvolvimento do individuo, é necessário haver na família um processo de
cobrança por resultados e por desempenho, e não apenas uma proteção com relação as
principais dificuldades apresentadas nesse período.
O governo não tem como atuar diretamente nesse setor, já que a família é um
componente da sociedade que não pode ser substituída, sendo a base do desempenho
educacional. Como ultimo tópico vem o interesse próprio do individuo, pois se o individuo
não quer, não tem meios, investimento, família que consiga resolver o problema.
É fato que um aluno mediano, vai ser um profissional mediano, portando o
desenvolvimento nesse caso, fica abaixo, fazendo com que o país apresente um baixo
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desenvolvimento humano acarretando em problemas sociais diversos e na dificuldade de
entrada no mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS
Nos últimos trinta anos, o consumo brasileiro de produtos derivados do
petróleo vem aumentando vertiginosamente, em comparação com o
inexpressível aumento do consumo de produtos como álcool, eletricidade,
bagaço de cana e lenha.
Dentre os combustíveis fósseis derivados do petróleo, o diesel é aquele
que mais se destaca no panorama do consumo brasileiro (gráfico 1.2). Este
consumo exacerbado se dá principalmente, por ser utilizado para transportes
de carga rodoviária e para o transporte público urbano.
Contudo, ainda se importa 5% de diesel para suprir a demanda do
Brasil. O incentivo a produção de biodiesel poderia proporcionar uma autosuficiência nacional, devido ao fato de os dois combustíveis (diesel e biodiesel)
serem miscíveis e apresentarem a mesma finalidade de uso.
O biodiesel é um combustível biodegradável que pode ser produzido a
partir da mistura de óleos (animal, vegetal, gordura de frituras) com um álcool e
na presença de um catalisador que darão origem à glicerina e ao biodiesel.
Este processo é conhecido como transesterificação. Este biocombustível,
quando confinado, apresenta reduzido risco de explosão, pois para entrar em
combustão necessita de uma fonte de calor de 150°C, o que facilita o seu
armazenamento e transporte.
Existem dezenas de espécies vegetais como mamona, dendê (palma),
girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, que se prestam para a
obtenção de biodiesel.
Biodiesel é um “biocombustível derivado de biomassa renovável para
uso em motores à combustão interna com ignição por compressão ou,
conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa
substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”.
Este produto pode ser usado, na sua forma pura, em motores ciclo
diesel ou misturado ao diesel de petróleo em diversas proporções, não sendo
necessária nenhuma modificação nos motores.
O biodiesel após a sua queima no motor de combustão interna
apresenta características ambientais interessantes, como por exemplo, não
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emite material particulado, composto responsável pela chuva ácida nos centros
urbanos, e produz baixas emissões atmosféricas de compostos que causam o
efeito estufa (monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos não
queimados, dentre outros).
Contudo, ainda não foi possível a redução dos compostos nitrogenados
(NOx) após a combustão. Para que estes sejam controlados, faz-se necessário
adaptar um catalisador ao cano de descarga do automóvel, transformando NOx
em N2 e H2O.
Outra característica importante do biodiesel é o rendimento quando uma
percentagem de 20% de biodiesel é misturado no diesel puro, este rendimento
acaba por ser maio que o diesel puro.
O governo brasileiro possibilita um modelo tributário diferencial de
alíquotas para diferentes produtores e respectivas regiões Repara-se na tabela
2 que a política de incentivo fiscal concedida aos produtores agrícola-familiares
de mamona e palma instalados nas regiões norte e nordeste, proporcionará
preços mais competitivos, comparado aos grandes agricultores
intensivistas. Essa é uma das diretrizes governamentais de incentivo a
agricultura familiar.
A Política Nacional de Biodiesel tem por finalidade estabelecer
percentuais mínimos de mistura para os próximos anos, sendo 2% a mistura
autorizada para os anos de 2005 a 2007, 2% a mistura obrigatória entre os
anos de 2008 a 2012 e por fim 5% a mistura obrigatória no ano de 2013 em
diante.
O presente trabalho procura evidenciar a importância do biodiesel na
modificação da matriz energética brasileira como fonte de energia limpa e
renovável destacando os benefícios ambientais, sociais e econômicos
decorrentes da sua utilização. Analisa o estágio atual no Brasil e no mundo, o
crescimento do parque industrial, os mecanismos de política que dão
sustentação ao programa, a sua evolução, condições de mercado, formação de
custos, os problemas que dificultam e podem se tornar entraves na expansão
do Biodiesel e possíveis soluções.
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2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é apresentar as características das matériasprimas e da técnica de processamento do biodiesel. Como o mesmo é
produzido, o seu consumo em território nacional e internacional, seu custo e
quantas são e como estão as Usinas que fabricam o álcool no Brasil.
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Biodisel
Obtido principalmente a partir de óleos e gorduras de origem vegetal e
animal, o biodiesel também chamado de diesel vegetal, assume cada vez
maior importância quando utilizado puro (B100) ou misturado ao diesel de
petróleo, na geração de energia elétrica ou no transporte veicular. O biodiesel
tem uma longa trajetória tanto no mundo como no Brasil. Nos idos de 1893, o
primeiro motor a diesel do mundo foi abastecido com óleo de amendoim. Já na
década de 1920, o Brasil testava combustíveis alternativos e renováveis, com
base nos óleos de palma, algodão e amendoim e na década de 1970, a
Universidade Federal do Ceará passou a realizar pesquisas sobre fontes
alternativas de energia que permitiram, em seguida, a obtenção da primeira
patente mundial do biodiesel.
No atual estágio de desenvolvimento, a utilização de energias
alternativas tornou-se uma grande prioridade para o mundo e, o biodiesel na
qualidade de combustível limpo e renovável assume importância cada vez
maior nessa questão. Existe uma relação direta entre consumo de energia e
desenvolvimento econômico e, em virtude do grande desenvolvimento que o
mundo vem experimentando, a demanda por energia tem crescido
significativamente. Nos países altamente industrializados o consumo de
energia per capita, não pára de crescer. Da mesma forma, nos países
emergentes (BRIC´s) a demanda de energia cresce a cada ano. No Brasil,
dados da – Empresa de Pesquisa Energética –EPE (2009) mostram que em
2008 o consumo de energia cresceu 6%.
Embora essa taxa tenha diminuído em função da crise internacional está
agora voltando ao nível anterior e a previsão é de um crescimento maior ainda
em 2010, em função da retomada do processo de desenvolvimento econômico
do País. Em virtude disso, a grande moeda de troca do mundo, hoje, é energia.
O fato é que 80% ou mais da energia utilizada é proveniente de combustíveis
fósseis. Com a previsão de sinais de exaustão das fontes de petróleo
anunciada para os próximos 40 anos e, os problemas ambientais que estão
ocorrendo e deverão se agravar em virtude da emissão dos gases de efeito
estufa (GEEs) causados, em grande parte, pela utilização do petróleo e seus
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derivados, o mundo resolveu voltar-se decisivamente para a utilização de
fontes alternativas de energias limpas e renováveis em substituição aos
combustíveis fósseis. Essa é a forma adequada de minimizar a emissão de
gases poluentes (principalmente o CO2) que contribuem para o aquecimento
global e aumentam cada vez mais a ocorrência de desastres climatológicos
causando sérios prejuízos para a humanidade.
No que diz respeito às questões relativas ao meio ambiente, o Protocolo
de Kyoto (1997) foi na verdade o primeiro grande alerta sobre a poluição
ambiental, mas trouxe resultados pífios, na medida em que os Estados Unidos
(maior poluidor do mundo) negou-se a assinar o Protocolo. O Painel
Intergovernamental 3 sobre Mudança Climáticas, realizado em Paris em 2007,
fez um alerta sobre o aumento da incidência de tempestades locais extremas,
ondas de calor e pesadas chuvas, furacões, aumentos e decréscimos de
chuvas a maioria das áreas subtropicais, incluindo o Nordeste, Centro-Oeste
do Brasil e parte da Amazônia.
Essas previsões estão se confirmando. A 15ª Conferencia das Partes da
Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas – COP 15- realizada
em Copenhague, Dinamarca e encerrada em dezembro de 2009, analistas e
participantes consideram um fiasco e não chegou às conclusões e resultados
esperados com relação à diminuição da emissão de GEEs nos próximos anos.
Embora exista uma corrente de cientistas céticos com relação às questões
relativas ao aquecimento global, hoje, a palavra de ordem é a descarbonização
do mundo.
A questão está sendo focada na redução de CO2 e outros gases
poluentes e na utilização cada vez maior de fontes de energias alternativas
renováveis e limpas (MDL), incluindo, os biocombustíveis. E quando se fala em
biocombustível, o Brasil se torna destaque pela produção de etanol e de
biodiesel. Aliás, com relação ao esforço e ao compromisso que se impõe ao
mundo na tarefa de minimizar a emissão de GEEs, nunca é demais lembrar
que o Brasil possui uma matriz energética limpa (46% de fontes renováveis) em
relação ao mundo (13% de fontes renováveis). A Figura 1 traz as
matériasprimas mais utilizadas no Brasil e no mundo para a produção de
energia.
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O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB
Criado em dezembro de 2004 e regulamentado em janeiro de 2005, o
Programa completou 5 anos de existência. Com objetivos de caráter social,
econômico e ambiental tem um forte componente político fazendo parte dos
grandes programas e metas estabelecidas pelo atual governo. Incrementado e
ativado no momento em que os biocombustíveis passaram a ter um papel de
destaque no mundo em função da escalada dos preços do petróleo, da
escassez prevista desse produto e dos fenômenos climáticos, o PNPB é, sem
dúvida, econômica, social e ambientalmente correta e tem despertado a
atenção do Brasil e do mundo. No entanto merece especial cuidados para que
possa alcançar a sua sustentabilidade. Por isso é importante que técnicos,
pesquisadores, economistas, formuladores de políticas, segmentos ligados ao
agronegócio, públicos ou empresariais façam, periodicamente, análises
criteriosas e consistentes sobre a sua viabilidade.
Existem vários estudos sobre o Programa, sua importância, resultados,
benefícios, condições favoráveis ou barreiras impeditivas. Achamos que neste
momento, em que o B5 entrou em vigor, esses estudos deverão ser
intensificados para que os formuladores de políticas, os setores produtivos e
industriais disponham de quatro subsídios para fazerem as correções de rumo
que por acaso se façam necessárias para garantir a sua sustentabilidade.
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Benefícios
O Programa Nacional de Biodiesel já contabiliza expressivos ganhos de
caráter econômico, social e ambiental. Dados da Agência Nacional de Petróleo
– ANP (2009) mostram que em 2008 a utilização do biodiesel permitiu uma
redução na importação de diesel de petróleo de 1,1 bilhão de litros
possibilitando uma economia de quase 1 bilhão de dólares. Para o ano de
2009, esta conta, em outubro, já havia ultrapassado os 580 milhões de dólares.
O ano de 2008 obteve o total de 992,29 milhões de dólares. Em 2009
houve reflexo da crise, mas a curva era ascendente desde 2005. Considerando
a entrada do B5 no início de 2010, se esse percentual de mistura se mantiver
até 2013, o que é pouco provável, porque os percentuais de mistura têm se
antecipado aos prazos previstos na Lei, a redução na importação de diesel
será ainda mais expressiva.
Com o B5, o Programa demandará entre de 2,2 a 2,4 bilhões de litros
em 2010. Aplicando-se os referidos percentuais são obtidos os consumos
apresentados na Figura 2 para 2013. A previsão é de 2,8 bilhões de litros até
2013.
A dinâmica do setor também tem proporcionado incrementos na renda
de milhares de famílias de pequenos produtores rurais que produzem matériasprimas, principalmente, no Semi-Árido nordestino, permitindo a inclusão social
dessas populações. Embora possa haver alguma divergência com relação ao
número real de empregos criados no campo desde a implantação do programa
até agora, principalmente, na agricultura familiar sabe-se que esse número é
bastante expressivo. Se considerarmos a cadeia produtiva do biodiesel como
um todo e acrescentarmos os benefícios gerados também pela agricultura
empresarial, incluindo a parte agrícola e industrial (máquinas, insumos e
equipamentos); comercialização de produtos, engenharia de processos
industriais, investimentos em pesquisa, criação e manutenção do esquema de
logística e distribuição e outros itens, pode-se constatar que a geração de
emprego e renda assume proporções altamente significativas e mostrarão o
fortalecimento do agronegócio brasileiro resultante do desenvolvimento do
Programa. Sabe-se que essas contas estão sendo feitas. Fica aqui uma
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sugestão no sentido de que sejam desenvolvidos trabalhos com vistas a
quantificar esses benefícios de maneira mais detalhada.
Com relação à questão ambiental, é sabido que com a utilização do
biodiesel estabelece-se um ciclo fechado de carbono – desde a cultura da
matéria-prima até a produção do combustível. Nesse processo fechado, o CO2
é absorvido durante o crescimento da planta e é liberado quando o biodiesel é
queimado na combustão do motor.
Estudos mostram que o biodiesel reduz em 78% às emissões líquidas de
CO2 e em 20% as emissões de enxofre (outro importante poluente que
aparece em grande concentração no diesel de petróleo). Com a entrada do B5,
o Programa estará proporcionando uma redução de 5,4 milhões de toneladas
de gases poluentes por ano, Revista Bionergia (2008). A partir destes números
podem-se estimar os ganhos ambientais advindos da diminuição na emissão
dos GEEs até 2013. Esses benefícios tornam-se mais expressivos, quando se
sabe que a poluição na cidade de São Paulo, mata mais de 7 mil pessoas por
ano.
A Revista Biodieselbr (2009), divulgou dados de uma pesquisa realizada
pelo Laboratório de Poluição da USP e mais seis universidades federais
revelando que são gastos 459,2 milhões de reais anuais para tratar doenças
respiratórias provocadas por poluentes da fumaça de óleo diesel (partícula
fina). Esse gasto é feito por unidades públicas e privadas de saúde nas regiões
metropolitanas do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba e Recife. Segundo o estudo, 8.169 pessoas são internadas
anualmente com problemas cardíacos causados por partícula fina. São Paulo
lidera o ranking das cidades pesquisadas, registrando 7.817 mortes por ano e
335 milhões de reais com gastos com internação.
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Biodiesel no Brasil
Com o B5, o consumo de biodiesel passa a ser entre 2,2 a 2,4 bilhões
de litros. O estoque de segurança mantido pela Petrobrás estava no patamar
de 100 milhões de litros até o dia 30 de junho de 2009. O 16º Leilão de
Biodiesel realizado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP em 17 de
novembro de 2009 para atender a mistura B5 resultou na venda de 575
milhões de litros do produto, garantindo, portanto o suprimento do biodiesel
necessário até a realização dos próximos leilões. Por isso, a oferta de biodiesel
está garantida. A Figura 3 mostra a diferença entre produção e capacidade
nominal. Pode-se ver que a capacidade é duas vezes maior que a produção
atual e por isso pode-se estimular o consumo.
A expansão do parque industrial tem sido considerável. Há 5 anos atrás
não existia nenhuma planta de biodiesel. Hoje, de acordo com dados da
Agência Nacional de Petróleo –ANP (2009), o Brasil tem 63 plantas autorizadas
para operação; 45 plantas autorizadas para comercialização de B100; 19
plantas em processo de autorização e 13 plantas em processo de autorização
para ampliação. A capacidade atual de produção está assim distribuída: Norte,
4,84%; Nordeste, 18,87%; Sudeste, 17,55%; Centro Oeste, 38,89% e Sul,
19,28%. A expansão deverá ocorrer no Sul em função da quantidade de usinas
em planejamento.
Após a revisão dos dados de produção da Argentina- 1,09 bilhões de
litros -, o Brasil com 1,16 bilhões de litros produzidos de biodiesel assumiu o 4º
lugar no ranking entre os maiores produtores do mundo. Duarte (2009), afirma
que a produção dos líderes mundiais – Estados Unidos e Alemanha vem
caindo significativamente. Nos Estados Unidos, dois terços da capacidade de
produção está ociosa e a indústria alemã está operando com 20% da
capacidade, por causa do aumento nos impostos sobre o biocombustível. Há,
portanto uma estimativa de que a produção fique reduzida a 1,13 bilhões de
litros, ou 7 seja, menos da metade da que foi registrada nos dois últimos anos,
Revista Biodieselbr ( 2009). É possível que a União Européia não conseguirá
atingir a meta de adicionar 5,75% de biodiesel no diesel até 2020.
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Conforme opinião de Rodrigues (2009) que fez um balanço do Programa
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e avaliou as perspectivas do
biodiesel nacional, a partir de 2010, “... no inicio de janeiro, quando a adição de
biodiesel ao diesel sobe para 5%, o Brasil se consolidará como o segundo
maior produtor mundial, atrás apenas da Alemanha, mas a frente dos Estados
Unidos”.
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Biodiesel no mundo
A União Européia produz cerca de 90% do biodiesel do mundo. O maior
produtor e consumidor mundial de biodiesel é a Alemanha. Os Estados Unidos
vêm em segundo lugar. Mas em 2009, em função dos efeitos da crise
internacional essa posição poderá vir a sofrer algumas alterações
O Biodiesel é mais caro que o diesel. Por isso, na implantação do PNPB
foi adotado um modelo de estruturação do novo mercado que evitasse que o
seu funcionamento fosse regido, estritamente, pelas regras convencionais de
mercado, em que os preços do diesel e do biodiesel determinassem a
viabilidade do produto. Foi estruturado um mercado regulado e específico para
o biodiesel – um mercado compulsório.
Uma política mandatória. Campos (2009), afirma que “se a política
adotada fosse a de colocar o biodiesel em competição com o diesel, em um
mercado facultativo, não existiria espaço para o novo combustível no
Brasil, uma vez que se empregando a maioria das oleaginosas disponíveis, o
biodiesel ainda é mais caro que o diesel, uma vez que a aquisição de matériaprima responde por mais de 70% dos custos de produção.
Portanto, não existindo mercado, não haveria estímulo à ampliação e à
melhoria do desempenho agrícola das oleaginosas”. Os leilões de biodiesel
realizados pela ANP funcionam como balizadores de preços e garantem a
oferta desse produto. No último leilão realizado, o preço de referência foi de
2,35 reais por litro e o preço médio ponderado foi de 2,33 reais. Se analisarmos
os números fornecidos pela ANP relativos aos preços médios dos 5 últimos
leilões, podemos verificar que esses valores não sofreram alterações sensíveis.
O custo do Biodiesel depende de vários fatores:
· a matéria-prima utilizada entra com 70% na composição dos custos.
· As más condições de rodovias e outros fatores como: frete, processo
industrial, insumos industriais, carga tributária, enfim, toda estrutura logística
agrícola e industrial pesam neste custo total. Esta é uma questão muito
importante porque impacta fortemente a composição do preço e dificulta o
processo de distribuição. Estes fatores precisam ser resolvidos rapidamente,
para não travar a expansão do Programa de Biodiesel no Brasil. Segundo
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Tenório (2007) “ países como Estados Unidos e Canadá estão muito à frente
do Brasil na questão de logística para biocombustíveis. Os Estados Unidos já
realizaram o primeiro transporte comercial de biodiesel por dutos em julho de
2009 escoando um volume superior a 2,3 milhões de litros”. Tenório salienta,
ainda, que “ a Região Centro Oeste do Brasil é responsável, atualmente, por
mais de 39% da produção nacional de biodiesel e, de acordo com dados
estatísticos do Sindicom, um caminhão que parte da Região Sudeste com
destino ao Centro-Oeste para coleta da produção, demora em média
5,5 dias para retornar ao ponto de partida”. Este é um fator que impacta
diretamente no custo do frete.
O aprimoramento do processo industrial para produção do biodiesel é
outro fator importante. Os níveis de rendimento, dependendo do teor de óleo e
das características físico-químicas das matérias primas utilizadas, a rota
tecnológica adotada: etílica, metílica ou mista tem custos diferentes.
Com relação às características físico-químicas das matérias-primas: soja
e algodão resultam em alto índice de iodo, o que poderá dificultar uma
potencial exportação de biodiesel para a Europa, porque os índices permitidos
por lá são mais baixos. Já a mamona tem alto grau de viscosidade levando a
um produto final de baixa qualidade. O girassol tem alto índice de
insaponificáveis resultando em baixa produtividade e elevado teor de
impurezas. O pinhão-manso possui elevado índice de acidez. Mas, o
aprimoramento do processo industrial e os investimentos feitos em pesquisa
estão trazendo solução para essas questões, seja na escolha da rota
tecnológica mais conveniente, na mistura adequada de óleos (blends),
utilização de aditivos e/ou obtenção de novas variedades dessas matériasprimas, Freitas. ( 2009).
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Característica de Mercado
Em relação ao suprimento, até o momento, não há nenhum problema
com o mercado interno de biodiesel, em razão dos percentuais de mistura
estabelecidos, uma vez que as medidas adotadas pela ANP estão em sintonia
com as metas estabelecidas no Programa. Há um projeto de Lei em circulação
no Congresso Nacional, com base numa proposta feita pela União Brasileira de
Biodiesel- UBRABIO, que tem como objetivo fazer com que nas grandes
metrópoles brasileiras, o biodiesel seja acrescentado ao diesel mineral em
maior proporção do que nas outras áreas do País. A proposta prevê que nas
metrópoles esse índice seja aumentado para 8% em 2011, com acréscimo de
dois pontos percentuais por ano, até 2018, quando atingirá 20%. Trata-se do
B20 Metropolitano. Mas, segundo analistas, essa proposta não é tão fácil
de ser operacionalizada, em especial, devido à distribuição e fiscalização de
percentuais diferentes em diferentes regiões.
Quanto ao mercado externo, o Brasil não tem política de exportação.
Atualmente a prioridade é o mercado interno. Mas é preciso levar em
consideração, algumas diretrizes e conseqüências da implantação do
Programa. A primeira é que a Petrobras Biocombustíveis- PBIO pretende
aplicar no período 2009/2013, 2,4 bilhões em bicombustíveis e fazer grandes
investimentos no processo de refino e em novas refinarias de diesel de
petróleo, com objetivo de tornar o Brasil auto-suficiente nesse tipo de
combustível, Petrobras, (2009), a segunda é que a produção de biodiesel
deverá crescer substancialmente nos próximos anos, daí a necessidade de
definirmos uma política de exportação para esse produto. Para isso temos de
resolver alguns problemas, de imediato, como a questão das especificações.
Faz-se necessário adequar às especificações do biodiesel brasileiro
àquelas exigidas pelo mercado internacional. Outro problema é a
competitividade de preços. É necessário ter preços competitivos para entrar no
mercado de exportação. No entanto, a mais importante das questões é a
derrubada das barreiras sociais e ambientais impostas por outros países ao
bicombustíveis brasileiros: etanol e biodiesel.
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MATÉRIA PRIMA
Essa é, sem sombra de dúvida, a questão mais importante a ser
considerada em qualquer estudo ou análise que se tente fazer, com relação ao
desenvolvimento sustentável do Programa de Biodiesel no Brasil.
As principais oleaginosas utilizadas como matéria-prima na produção de
biodiesel são: soja, mamona, girassol, amendoim, algodão, dendê, canela e
pinhão-manso. A Figura 9 mostra as principais matérias primas utilizadas no
Brasil por região. As matérias-primas possuem especificidades diferentes e,
portanto exigem soluções diferentes. Algumas palmeiras como: macaúba,
inajá, tucumã, babaçu e outras se apresentam com boas perspectivas e têm
um potencial de produção de 2 a 5 mil quilos de óleo por hectare, mas ainda
não têm domínio tecnológico.
Dentre as principais matérias-primas utilizadas para a produção do
biodiesel brasileiro, a soja se destaca como principal produto contribuindo com
cerca de 80% do óleo produzido e, a previsão é de que essa situação não se
modificará nos próximos anos. Essa cultura tem uma cadeia produtiva
organizada e está no limite da fronteira tecnológica mundial, sendo o Brasil,
hoje o segundo maior produtor mundial dessa oleaginosa. Mas o seu
rendimento em óleo é baixo (560kg/ha). Segundo Durães (2008), o problema é
que as espécies oleaginosas convencionais das quais já se têm domínio
tecnológico: soja, girassol, algodão, amendoim e canola têm um potencial de
rendimento de 500Kg/ha a 1.500kg/ha de óleo e estão produzindo entre
400kg/ha a 800kg/ha de óleo e, esses valores são considerados baixos,
conforme Tabela 3. O pinhão manso e algumas palmeiras das quais ainda não
temos domínio tecnológico têm um potencial de rendimento de 2 mil a 5 mil
quilos de óleo por hectare. Já o dendê tem um potencial de rendimento de 4 mil
quilos de óleo por hectare. Sua produção ocorre em uma área restrita,
circunscrita ao Pará, Amazonas e Bahia, que soma apenas cerca de 80 mil
hectares cultivados. Cabe ressaltar que as gorduras animais e outros materiais
graxos também estão sendo também utilizados (18%).
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Esses fatos tornam evidente a necessidade de grandes investimentos
em pesquisa, para que possamos dispor de matérias-primas alternativas
suficientes, num cenário de médio e longo prazo, e garantir a oferta
de óleo vegetal necessária de acordo com o crescimento do Programa.
A Embrapa Agro energia vem desenvolvendo em parceria com outras
instituições de pesquisa, um trabalho muito importante com esse objetivo.
afirma..”O consumo de biodiesel está crescendo gradualmente e deverá atingir
3,1 milhões de toneladas em 2020. Essa produção exigirá um volume
equivalente de óleos vegetais e a produção nacional terá plena capacidade de
atender essa demanda”...acrescenta ainda, ..”que, de acordo com projeções
da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE (2005),
em 2020 o Brasil deverá colher em torno de 105 milhões de toneladas de soja.
Processada localmente, o País poderá contar com 20 milhões de toneladas de
óleo de soja. Isso, sem levar em consideração o desenvolvimento de outras
oleaginosas, como girassol e colza que deverão experimentar um grande
desenvolvimento nesse período em função da demanda por óleo. Enquanto na
soja e no algodão, o País se encontra na fronteira tecnológica em relação aos
melhores produtores, na colza e no girassol há uma defasagem em 42% e 29%
respectivamente.
Daí a importância de se investir nessas lavouras no Brasil”. Segundo o
autor, citado acima, ...” esse aumento na produção de soja para atender o
aumento na produção de biodiesel irá demandar apenas mais 8 milhões
de hectares, pois será baseado fundamentalmente no aumento da
produtividade agrícola, e, afirma que esses são indicadores de que o Brasil
dispõe de matérias-primas em volume adequado para atendimento das
necessidades do Programa, em longo prazo, sem prejuízos às demais
utilização dos óleos vegetais, como:
-usos alimentícios e industriais”. Se estes dados se confirmarem não teremos
gargalos, pois as matérias primas se constituem os principais fatores para a
sustentabilidade do Programa.
Outras matérias primas para produzir o biodiesel é o óleo e o álcool
composto pelo metanos e pelo etanol.
O óleo pode ser proveniente de 4 fontes distintas: óleo vegetal, óleo
animal, gorduras de frituras e gorduras residuais provenientes do esgoto.
17

O óleo vegetal é o mais utilizado para obtenção do biodiesel e é
proveniente do esmagamento de grãos oleaginosos. Na tabela 3.1 são
apresentadas as principais matérias-primas vegetais e algumas características
importantes como produtividade, meses de colheita, teor de óleo e
produtividade de óleo produzido por hectare ano:
Essas são características desse vegetal que embasam sua grande
aceitação como matéria-prima para produção de biodiesel, além de ser uma
planta bastante rústica e resistente às intempéries climáticas.
Para o processamento do biodiesel pode-se utilizar tanto o metanol,
quanto o etanol. Contudo, existem algumas diferenças entre esses dois
compostos, como se demonstra adiante.
Uma das características mais importantes do álcool metílico é que este é
45%mais eficiente que o álcool etílico, isso ocorre por ser mais reativo
quimicamente.
Assim, o tempo e a temperatura no processo são menores, tornando-o
mais atrativo economicamente.
No entanto, por ser um combustível produzido a partir de petróleo, o
biodiesel gerado a partir do metanol acaba por não ser de fonte totalmente
renovável, além de ser muito tóxico. Apresenta também maior risco de
incêndio, pois seu ponto de combustão é baixo.
Atualmente o transporte desse material é fiscalizado pelo Departamento
de Polícia Federal, por se tratar de matéria-prima utilizada para extração de
drogas.
A produção nacional de álcool etílico já se encontra instalada, devido
incentivos brasileiros na utilização do etanol na mistura com a gasolina, ou
puro.
Outra particularidade importante na utilização do etanol, para o
processamento do biodiesel, é à mistura apresentar um maior índice de
cetanos e maior lubricidade que o metanol, aumentando assim, o rendimento
do bicombustível no veículo.
Pelo fato do etanol ser produzido a partir de biomassa, podendo ser a
cana-de-açúcar, produz-se biodiesel a partir de uma fonte 100% renovável, e
com menor risco de explosão.
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Contudo, o etanol apresenta maior afinidade química com a glicerina,
dificultando a sua separação e aumentado consequentemente o gasto de
energia para esse processo.

19

4. PROCESSAMENTO DO BIODIESEL
O processo responsável pela produção de biodiesel chama-se
Transesterificação. A adição do óleo vegetal ao álcool, na presença de um
catalisador, resultará em um éster (biodiesel) e glicerina, como visto na figura
Faz-se necessária a remoção total da glicerina, pois esta torna o éster
mais denso e viscoso. Atualmente a glicerina, é insumo básico para a indústria
de cosméticos, produtos de limpeza, além de fabricação de tintas, resinas,
lubrificantes e vernizes.
Dentre os catalisadores existentes, dois são os mais utilizados no
processamento do biodiesel: o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de
potássio (KOH). Vale ressaltar que a reação pode ocorrer tanto em meio ácido,
quanto em meio básico. Pelo fato destes compostos serem responsáveis por
somente de 1 a 3% do volume no processo e de possuírem características
semelhantes, normalmente faz-se a opção pelo composto mais barato no
mercado, que varia de acordo com a região.
Durante o ciclo de produção do biodiesel há seqüestro de carbono da
atmosfera. Este processo ocorre tanto no ciclo de respiração do vegetal, que
absorve gás carbônico em troca do oxigênio, quanto na queima do biodiesel no
motor de combustão interna, que acaba por emitir menos gases que causam o
efeito estufa. Como exemplo, segundo BECKMAN, em 1 hectare de plantação
de mamona, durante toda a fase agrícola, absorve da atmosfera
aproximadamente 8 toneladas de gás carbônico.
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Conclusão
O Programa Nacional de Biodiesel é importante. É ambiental, social e
economicamente correto e seu crescimento e sustentabilidade dependem da
resolução de algumas questões aqui abordadas. O biodiesel é uma realidade
no mundo e no Brasil. Dados aqui exibidos mostram o crescimento acentuado
da produção de biodiesel no mundo e no Brasil. As perspectivas são de um
crescimento cada vez maior nos próximos anos e o Brasil poderá passar à
condição de exportador. Campos e Carmélio (2009) afirmam que..“é o
resultado de uma comunhão de esforços do governo, somados ao alto nível de
empreendedorismo do País, com o envolvimento da sociedade civil
organizada” que tornará o Programa bem sucedido e concluem “que
embora custos de produção do biodiesel sejam superiores ao diesel, o
biodiesel deverá atingir um bom nível de competitividade à medida que
avançam as pesquisas e aumenta o domínio de conhecimentos tecnológicos”.
Entendemos que há muito que fazer em termos de geração de
conhecimentos, investimentos em logística agrícola e industrial, estruturação
de uma política de exportação, regulação do mercado interno e adoção de
medidas de política adequadas para corrigir os rumos do Programa. Para
reflexão daqueles que lerem este artigo fizemos um levantamento dos recursos
públicos e privados no Programa Proálcool, realizado entre 1976 a 1988. Na
época, esses recursos foram considerados como endividamento ou “rombo”
do PROALCOOL.
Esses valores em moeda atualizada somam hoje a importância de US$
17 bilhões de dólares. Embora o PROALCOOL não tenha atingido os objetivos
a que se propôs na época, deixou um grande rastro de modernidade e
tecnologias que permitiram ao setor sucroalcooleiro do Brasil se tornar o
mais moderno e eficiente do mundo. Assim sendo, se considerarmos, de forma
isolada, somente o fato de que a produtividade de cana-de-açúcar saltou de 50
t/ha para 85/90 t/ha no Centro Sul, que a média Brasil saiu de 45 t/ha para 65
t/ha e o rendimento de etanol por tonelada de cana praticamente dobrou, podese induzir que de 1989 até hoje, esses US$ 17 bilhões, foram pagos muitas e
muitas vezes.
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Em síntese, os fatos apresentados indicam um bom ritmo de
implantação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel no Brasil
em função dos seus bons fundamentos que servem como guias que orientam a
sua sustentabilidade. Mas, convém lembrar que apesar deste cenário positivo,
externalidades como fatores de caráter político/institucional (descontinuidades
de governo, impasses entre uma matriz com mais diesel ou biodiesel e outras),
conjuntural, estrutural e econômico (redução do preço do petróleo), condições
de mercado e outras poderão, eventualmente, trazer dificuldades para que
esse Programa se torne sustentável.
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I- Introdução
Freqüentemente estamos sendo bombardeados pela mídia e por todos os meios de
comunicação por palavras como meio ambiente; sustentabilidade; responsabilidade social;
ecologicamente correto; empresa sustentável e outras coisas que, para muitos de nós, ainda
são de difícil assimilação e conceituação.
A sustentabilidade tornou-se um tema importante nos debates e nas preocupações
internacionais e as Universidades devem participar ativamente no exercício da reflexão crítica
sobre elas.
A presente pesquisa propõe identificar qual é o grau de comprometimento da universidade
em relação a sustentabilidade em seus cursos, no campus e na gestão da universidade.
Como a universidade pode contribuir para inverter o curso de uma sociedade que se
encontram em estado de risco, justamente devido à aplicação indiscriminada da ciência e
tecnologia e da expansão dos negócios e mercados sem uma ética ambiental.
Que mudanças na gestão, na dinâmica do campus e nos projetos pedagógicos dos cursos esta
sendo feita para que se crie uma “universidade sustentável”.
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II - Sustentabilidade
2.1- Definição:
Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Uma forma muito usada
pelas empresas é o conceito do Triple Bottom Line que significa que a gestão do negócio
considere não somente questões econômicas, mas também sociais e de meio-ambiente.
Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal forma que a
sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as suas necessidades e
expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e
os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-eficiência na manutenção
indefinida desses ideais. A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a
vizinhança local até o planeta inteiro.
2.2- Sustentabilidade nas empresas:
A sustentabilidade das empresas depende das partes interessadas (stakeholders) com as
quais se relacionam, a empresa deve cuidar de suas relações, buscando sistematicamente o
equilíbrio no estabelecimento e atendimento de compromissos com os stakeholders, seguindo
princípios de diálogo e transparência.
Já há alguns anos iniciou-se uma tendência mundial dos investidores procurarem empresas
socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos.
É possível associar sustentabilidade com redução de custos, e algumas empresas já
perceberam isso. Veja o caso da Nike que em uma linha de produtos utiliza matéria-prima
como algodão plantado num raio de até 300 quilômetros da sua unidade industrial. Além de
reduzir o custo e as emissões do transporte de longa distância acaba por fomentar o trabalho
local. Outra empresa que aderiu ao greening foi a UNILEVER que inovou em uma de suas
linhas de cosméticos criando uma embalagem mais fina, economizando, segundo a empresa o
equivalente a 15 milhões de embalagens tradicionais.
2.3- Indicadores:
No Brasil, essa tendência já teve início e há expectativa de que ela cresça e se consolide
rapidamente. Atentas a isso, a BOVESPA, em conjunto com várias instituições – ABRAPP,
ANBID, APIMEC, IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente – decidiram
unir esforços para criar um índice de ações que seja um referencial para os investimentos
socialmente responsáveis, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial.
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III – Papel das Universidades
As questões ambientais tornaram-se um dos temas importantes nos debates e nas
preocupações internacionais das organizações públicas, privadas e da sociedade civil. Neste
sentido, as Universidades enquanto produtores e disseminadoras de conhecimento não podem
ficar alheias, devendo participar ativamente no exercício da reflexão crítica sobre elas.
A preocupação com a inserção dos temas ambientais na universidade é relativamente
recente,tanto no Brasil como no exterior, muito principalmente se for considerada a
simultaneidade das diversas vertentes desse processo, como ensino, pesquisa, extensão, por
um lado, e administração do campus e gestão institucional, por outro.
Apesar da notoriedade rapidamente crescente das questões ambientais desde os anos 70
quando surgiram as primeiras preocupações sobre a sustentabilidade ambiental em termos
mundiais a assimilação desta temática pela Academia não foi tão dinâmica, nem no ensino,
nem na pesquisa e, menos ainda, nas políticas institucionais. Com efeito, o meio acadêmico
mostra-se freqüentemente mais lento do que o meio empresarial na experimentação e
implementação de novas propostas sobre a sustentabilidade.
Porem a Organização das Nações Unidas (ONU) deu os primeiros sinais às universidades
quanto ao seu papel no caminho global para o desenvolvimento sustentável propondo
declarações ambiciosas, nas quais surgem princípios e objetivos do processo de reforma que
estão adotando. Neste sentido pode-se citar os seguintes documentos como declarações para o
desenvolvimento sustentável nas universidades:


Declaração de Talloires – Em outubro de 1990, vinte presidentes de universidades,
os reitores e pró-reitores das universidades de todas as regiões do mundo, mostraram
seus interesses sobre a velocidade crescente da poluição e da degradação ambientais e
a depleção de recursos naturais. Consta na declaração que as universidades têm um
papel crucial na educação, investigação, formação de políticas e troca de informação
necessárias à concretização destes objetivos e que os líderes universitários têm que
garantir a liderança e apoio na mobilização dos recursos internos e externos, de forma
que as suas instituições respondam a este desafio urgente.



Declaração de Halifax – Um ano mais tarde, em dezembro de 1991, em Halifax –
Canadá, os representantes sêniores do IAU – Associação Internacional das
Universidades, da Universidade Unida das Nações e da Associação das Universidades
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e Faculdades do Canadá, juntaram-se com 20 presidentes de universidades das várias
partes do mundo para discutir as ações para todas as universidades. A Declaração de
Halifax foi liberada na conclusão da conferência.


Declaração de Swansea – Em agosto de 1993, na conclusão da conferência
quinquenial das universidades da comunidade (ACU), os participantes expressaram a
opinião que as soluções aos problemas ambientais seriam eficazes se tivesse a
participação de toda a sociedade na busca da sustentabilidade.



Acordos da Conferência da Terra – Até a Conferência do Rio (UNCED), as
universidades praticamente estiveram fora do palco da discussão sobre o
desenvolvimento sustentável. A experiência trouxe uma lição clara: as universidades
não se devem esquivar ao desafio, pois, de acordo com IAU, (1993), se não nos
envolvermos, se não usarmos as nossas forças combinadas para ajudar a resolver os
problemas emergentes da nossa sociedade global, então seremos ignorados no
despertar de um outro motor de mudança, uma outra agência ou estrutura que será
convidada a promover a liderança.



Declaração de Kyoto – promovida pela Associação Internacional das Universidades
(IAU), sublinha a dimensão ética da educação para o desenvolvimento sustentável
que, além de ensinar princípios, deve promover práticas igualmente sustentáveis. Na
9ª Mesa Redonda da IAU, que ocorreu em Kyoto (Japão) a 19 de novembro de 1993,
cerca de 90 líderes universitários se reuniram para discutir e adotar uma declaração de
princípios, baseada nas declarações emanadas das conferências de Talloires (ULSF,
1990), Halifax (AUCC, 1991) e Swansea (ACU, 1993).



Parceria Global do Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável –
GHESP – Esta parceria foi formada em 2000 pela ULSE – University Leaders for a
Sustainable Future – (Universidade Líder para um Futuro Sustentável), Copernicuscampus, IAU - Associação Internacional das Universidades e Unesco – Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Foi resultado do programa
de trabalho da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(CSD-UM) e antecipou a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável
(WSSD). Essa parceria teve como primeiro produto a Declaração de Luneburgo em 10
de outubro de 2001, que consiste na instrução mais elevada para o desenvolvimento
sustentável.



Declaração de Luneburg – Emanada da conferência sobre o ensino superior para o
desenvolvimento sustentável, relembra os compromissos assumidos e, num esforço de
efetivar o seu cumprimento, define metas concretas a atingir pela GHESP, em
representação de mais de 1000 universidades em nível mundial, nos próximos cinco
anos. Dentre estas metas, salientam-se:
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criar um ambiente de aprendizagem global para o ensino superior para o
desenvolvimento sustentável;



produzir um pacote de ferramentas orientadas para a ação universitária, incluindo
estratégias de implementação à medida, estratégias para a reforma em áreas
específicas da atividade universitária, um inventário dos recursos disponíveis e
outro de melhores práticas e casos de estudo. A criação da GHESP e o seu
trabalho comprova que, antes de educar cidadãos para enfrentar o desafio do
desenvolvimento sustentável, importa educar as universidades para assumirem a
sua missão nesse desafio.

De acordo com os acordos assinados surge um modelo no qual as universidades no mundo se
baseiam para mudar suas praticas. Este modelo é formado por 4 níveis diferentes, são eles: 1Educação dos estudantes para um futuro sustentável; 2-Investigação de soluções, paradigmas
e valores que sirvam a uma sociedade sustentável; 3–Operação dos campi universitários como
modelos e exemplos práticos de sustentabilidade; 4–Coordenação e Comunicação entre os
níveis anteriores e entre estes e a sociedade.

IV – Universidades Verdes
Com a importância do tema sustentabilidade, com os acordos assinados pelas
universidades e com o modelo a ser implementado surgi o conceito de “greencampi” (campus
verde) ou “universidades verdes”, os campus das universidades, passam a mudar o seu
estatutos e implementão uma Política Ambiental e partir disso cria as políticas e programas
para: o manejo correto de resíduos e riscos potenciais de acidentes e/ou contaminação,nos
laboratórios o descarte de rejeitos químicos vão para tratamento ao invés de ir parar na rede
de esgotos; existe um manejo adequado dos resíduos biológicos; separação de lixo para a
reciclagem; dentro do campus a maioria dos prédios são considerados Green buildings com o
certificado Leed (Liderança em Design Energético e Ambiental), na sigla em inglês esses
prédios são capazes de racionalizar recursos como água e luz e alguns dele tem o selo de
energia zero ou seja o prédio produz toda a energia que consome.
8

4.1- No Mundo
Do engajamento das Universidades com as Políticas de Desenvolvimento Sustentável,
surgem, nos Estados Unidos, os Greencampi ou “campus verdes”, e também na Europa,
Austrália e Nova Zelândia. Principalmente nos Estados Unidos, os campi universitários
assumem papel ainda mais relevante, por se tratarem de verdadeiras vilas, uma vez que
englobam também as moradias dos estudantes. Lá, a grande maioria das universidades possui
um Green Office, voltado à administração de práticas sustentáveis nos campi (manutenção,
economia de energia, redução de consumo de água, reciclagem etc.), desde o
desenvolvimento de simples ações até a construção de novos prédios ou retrofits que
contemplem o LEED
- classificação do USGBC - United State GreenBuilding Council. Existem também várias
associações que têm como objetivo incrementar as práticas sustentáveis na Educação de nível
superior, tanto na esfera intelectual através da implementação de novos currículos, como no
plano físico através dos greenbuildings, como, por exemplo, a AASHE - Association for the
Advancement of Sustainability in Heigher Education, a HEASC – Higher Education
Associations Sustainability Consortium, e a ULSF – University Leaders for a Sustainable
Future. Muitas universidades americanas possuem “greenbulidings” certificados pelo LEED,
e entre elas podemos citar: Malone Center - Yale´s Engineereing Research Building,
Architecture Building, - Ball State University,Edward Stevens Center - George Fox
University, ADAM LEWIS CENTER -Oberlin College.
Ainda nos EUA a Universidade da Columbia Britânica está reivindicando o título de edifício
mais verde da América do Norte por causa do novo Centro de Pesquisa Interativa Sobre a
Sustentabilidade.

4.2-No Brasil
Algumas universidades como as da Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR,
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e Universidade de Passo Fundo – UPF,
rumo à sustentabilidade, em seus campi. A UFSCar optou pelo desenvolvimento de um
9

campus sustentável para Sorocaba, concluída a primeira fase em março de 2008. A
UNICAMP está implantando um Plano Diretor com premissas sustentáveis para resolver os
conflitos funcionais e ambientais existentes no campus. A UPF está implantando o SGA
(Sistema de Gestão Ambiental) em seu campus. A maior universidade publica do país
também já tem projetos como o USP recicla, fazem mapeamento enviando questionários para
todas as unidades de todos os campi para identificar todas as estruturas, formas, grupos,
entidades ou pessoas que trabalhem com a questão ambiental no campus e a partir de 2011 o
prédio que será localizado na Cidade Universitária, em São Paulo, e abrigará o Centro de
Ciências da Terra e do Ambiente (Cecita), o Laboratório de Modelos para a Sustentabilidade
de Construções (Labsus) e a Rede de Mudanças Climáticas (RMC) ficara pronto e vai ganhar
o certificado LEED e o selo de energia zero já que, o prédio produzira 100% da energia que
consome e também aproveitara os outros recursos naturais como água da chuva e luz natural.

V – Sustentabilidade na PUC-SP
A PUC-SP possui alguns projetos com relação a sustentabilidade tomando como base o
modelo criado pelas universidades que se divide em 4 níveis, lembrando que a ênfase
atribuída a cada um dos níveis e a escolha das variáveis depende do contexto e da estratégia
de cada organização.

Fonte: A. Couto et al, 2005a
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5.1- Educação
A PUC-SP atualmente possui um curso de graduação: Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental, no curso de Administração possui uma disciplina voltada para a sustentabilidade
(3º Setor AsTendências da Gestão em Ambiente Globalizados) e uma disciplina no curso de
Turismo (Impacto Ambiental e Turismo).Esta sendo analisado a possibilidade de a partir do
próximo ano que todos os curso de graduação da PUC-SP possua pelo menos uma disciplina
que aborde o tema sustentabilidade.
No Setor de Pó Graduação a faculdade tem atualmente 2 cursos são eles: Direito Ambiental e
Gestão Estratégica da Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial no Século
XXI.
5.2 – Investigação
A Faculdade possui poucos trabalhos científicos nessa área, porem realiza muitos debates
e palestra e participa do congresso internacional sobre sustentabilidade que em 2009 foi
realizado no teatro TUCA e contou com a presença de líderes do poder público,
representantes de ONG’s e estudantes, com o objetivo de discutir e consequentemente
estimular empresas a reformular a seus negócios com base nas idéias do desenvolvimento
sustentável.
Outro congresso que ocorreu na PUC foi a 6ª edição do International Conference on
Innovation and Management (Congresso Internacional em Inovação e Gerenciamento, ICIM
2009 a PUC-SP se uniu a instituições de ensino superior européias e asiáticas e discutiu o
pensamento atual e as tendências futuras na gestão da inovação, na economia do
conhecimento e nos modelos de negócios emergentes, focados em particular na promoção do
desenvolvimento sustentável.

5.3- Serviços à comunidade
A Faculdade atualmente promove através do Núcleo de Trabalhos Comunitários(NTC)
dois projetos que engloba a sustentabilidade voltados para a comunidade : um deles é A Arte
11

Guarani como Meio para um Ambiente Sustentável e também Educação Ambiental e
Cidadania. A faculdade também promove palestras e debates sobre o assunto.
5.4- Atividades no Campus
Dos 4 níveis existente no modelo esse é o que a PUC-SP precisa dar mais atenção pois
esta ficando atrás de outras instituições tanto fora do pais como dentro. Nos campi da PUC-SP
o único projeto que existe é chamado de Saúde Ambiental coletiva que tem como objetivo
sensibilizar, conscientizar e despertar a comunidade para as fundamentais questões
ambientais, ecológicas e coletivas, nos espaços do campus, e expandir para outras situações
da vida. Pretende, em princípio, trabalhar com a reciclagem de lixo, minimizar os problemas
relacionados ao barulho e à poluição visual, e desenvolver campanhas de conscientização para
o uso racional dos recursos naturais, por enquanto a única parte do projeto realmente
implementada é o papa pilhas que em parceria com o Banco Real onde todas as pilhas e
baterias recolhidas são encaminhadas para a empresa Suzaquim, única no Brasil licenciada e
autorizada para a reciclagem desse tipo de material, que se encarrega de reciclá-las e dar a
disposição final adequada aos resíduos tóxicos, evitando que elas contaminem o meio
ambiente.
A faculdade poderia se esforçar para aplicar as outras partes do projeto Saúde ambiental
coletiva, como a reciclagem dos produtos orgânicos consumidos nos refeitórios dos campus,
reciclagem de papéis dos departamentos e das centrais de cópias e começar a investir em
programas de treinamento para que tanto os funcionários e os alunos passem a utilizar os
recursos de forma mais racional. Hoje pelo que se percebe a PUC não tem nenhum
treinamento voltado para esse tema , na verdade ela conta apenas com o ‘bom senso” de cada
funcionário em cada departamento.
Com relação a reciclagem a PUC-SP poderei fazer um estudos com os custos causados com o
desperdício de papel para tentar melhorar esse quadro, muitas vezes uma saída viável para a
faculdade seria implementar um programa de outsourcing de impressão já que um projeto
desse bem executado pode reduzir custos em até 30%, aumentar a produtividade e melhorar a
sustentabilidade ambiental de uma empresa, escola ou faculdade.
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VI- Conclusão
A PUCSP ainda precisa promover campanhas de incentivo, conscientização e monitoramento
permanente, em particular como a equipe dos colaboradores, para criar uma verdadeira
Cultura da Sustentabilidade; bem como contar com uma mínima infraestrutura para isso. A
importância do tema é cada vez maior e é necessário em todos os níveis do sistema
educacional pois isso terá um efeito multiplicador.
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ANEXO
Questionário sobre Sustentabilidade
PUC-SP Funcionários
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A PUC-SP possui uma política ambiental documentada e aprovada pela alta direção que norteia suas
atividades, produtos e serviços.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

Conheço claramente os compromissos com a sustentabilidade da PUC-SP, por meio de material institucional,
pela internet ou de outra maneira de divulgação adequada.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

Conheço os projetos que a PUC-SP apóia e desenvolve sobre sustentabilidade, tenho oportunidades de
trabalho voluntário e estímulo a participação neles.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

A PUC-SP adota procedimentos sistemáticos e regulares de comunicação, conscientização e mobilização dos
funcionários em relação à política ambiental.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

Recebi algum tipo de treinamento sobre o tema sustentabilidade desde que ingressei como funcionário na
universidade.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

O departamento em que trabalho incentiva o uso racional dos recursos.

( )

1 Sim
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( )
( )

7.

8.

9.

2 Não
3 Não sabe informar

Utilizo da melhor maneira os recursos naturais e materiais do Campus e do departamento em que trabalho.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

Procuro otimizar o uso da água, desperdiçando o mínimo possível.
( )

1 fecho a torneira ao escovar os dentes

( )
( )
( )

2 fecho a torneira ao sair do banheiro
3 ao regar as plantas do campus
4 ao lavar o campus

Preocupo-me com o consumo de energia elétrica e costumo ___________quando não estou utilizando.
( )

1 apagar as luzes

( )
( )

2 desligar os equipamentos
3 desligar o ar condicionado

10. Gostaria que o lixo dos Campus fosse separado encaminhado para a reciclagem.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

11. Se o lixo dos Campus fosse encaminhado para a reciclagem, eu me esforçaria ao máximo para descartá-lo
nos cestos adequados, separando os tipos de materiais.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

12. Gostaria que a PUC-SP tivesse um programa implantado de reuso da água nos processos administrativos
(escritórios, refeitórios, banheiros).

( )

1 Sim

( )

2 Não
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( )

3 Não sabe informar

13. Preocupo-me com a manutenção dos bens materiais do Campus a fim de preserva-los em boas condições.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

14. A PUC-SP realiza pesquisas e indicadores sobre sustentabilidade do campus como um todo.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

15. Os funcionários da PUC-SP participam ativamente de discussão sobre sustentabilidade no campus
encaminham soluções.

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

e

16. A PUC-SP possui procedimentos formais para recebimento, registro e resposta às demandas de partes
interessadas com relação ao meio ambiente?

( )

1 Sim

( )
( )

2 Não
3 Não sabe informar

17. De todos os departamentos da PUC-SP liste 5 que você acha que mais tem desperdício e que possa melhorar

1-__________________________________
2-__________________________________
3-__________________________________
4-__________________________________
5-__________________________________
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1 Introdução

Este projeto de trabalho visa focar o problema de habitação na cidade de São Paulo, uma vez
que perante a constituição todos tem direito a uma moradia com infra-estrutura, saneamento
básico. Também irá mostrar como a ONU lida com o mesmo.
Decreto de Aprovação da Constituição nº CRP 1976 de 10-04-1976
PARTE I - Direitos e deveres fundamentais
TÍTULO III - Direitos e deveres económicos, sociais e culturais
CAPÍTULO III - Direitos e deveres sociais
Artigo 65.º - (Habitação)
1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada,
em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade
familiar.
2.

Para

assegurar

o

direito

à

habitação,

incumbe

ao

Estado:

a) Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de
reordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a
existência

de

uma

rede

adequada

de

transportes

e

de

equipamento

social;

b) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações
tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e fomentar a autoconstrução e a
criação

de

cooperativas

de

habitação;

c) Estimular a construção privada, com subordinação aos interesses gerais.

3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível
com

o

rendimento

familiar

e

de

acesso

à

habitação

própria.

4. O Estado e as autarquias locais exercerão efectivo controlo do parque imobiliário,
procederão à necessária nacionalização ou municipalização dos solos urbanos e definirão o
respectivo direito de utilização.
Início de Vigência: 25-04-1976
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2 O problema de habitação no Mundo

2.1 UN HABITAT

Missão - Promover o desenvolvimento urbano sustentável e de um abrigo adequado para
todos.
Das Nações Unidas para os Assentamentos Programas Humanos, UN-HABITAT, é a agência
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. É mandatado pela Assembleia Geral da
ONU para a promoção social e ambientalmente sustentável das cidades com o objetivo de
oferecer habitação adequada para todos.
As cidades estão crescendo a taxas sem precedentes, hoje o cenário social, as tendências
políticas, culturais e ambientais do mundo, tanto boas como ruins. Em 1950, um terço da
população mundial vivia em cidades. Apenas 50 anos depois, esse número aumentou para
metade e vai continuar a crescer a dois terços, ou 6 bilhões de pessoas, em 2050. Cidades são
hoje o lar de metade da humanidade.
As cidades são os centros de produção nacional e muito consumo - os processos econômicos
e sociais que geram riqueza e oportunidades.

Mas elas também geram doenças,

criminalidade, poluição, pobreza e agitação social. Em muitas cidades, especialmente nos
países em desenvolvimento, o número de moradores de favelas mais de 50 por cento da
população e têm pouco ou nenhum acesso a abrigo, água e saneamento, educação e serviços
de saúde. É essencial que os responsáveis políticos entendem o poder da cidade como um
catalisador para o desenvolvimento nacional. urbanização sustentável é um dos desafios mais
prementes da comunidade global no século 21.
-HABITAT programas da ONU são projetados para ajudar os decisores políticos e as
comunidades locais se familiarizar com os assentamentos humanos e as questões urbanas e
achar viável, soluções duradouras. Organização mandato é descrita no Declaração de
Vancouver sobre Assentamentos Humanos , Agenda Habitat , Declaração de Istambul sobre
Assentamentos Humanos , a Declaração sobre Cidades e Outros Assentamentos Humanos no
Novo Milênio , ea Resolução 56/206 da ONU-HABITAT de trabalho. está diretamente
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relacionada à Declaração do Milênio das Nações Unidas, particularmente as metas dos
Estados-membros para melhorar a vida de pelo menos 100 milhões de moradores de favelas
até o ano de 2020, a Meta 11, de Desenvolvimento do Milénio n º 7, e Target 10, que prevê a
redução pela metade do número de pessoas sem acesso sustentável à água potável.
HABITAT visão estratégica da ONU está ancorada em uma estratégia dos quatro pilares, que
visam atingir a meta de cidades sem favelas. Esta estratégia consiste em defesa de normas
globais, análise de informações, testes de campo e de soluções de financiamento. Estes
inserem-se nas quatro funções básicas atribuídas à Agência por governos do mundo - o
acompanhamento e a investigação, o desenvolvimento de políticas, capacitação e
financiamento para habitação e desenvolvimento urbano.

2.2 Fórum Urbano Mundial 2010: pensando o urbano a partir do Rio de
Janeiro
Considerado o principal evento para discussões urbanísticas do mundo, o Fórum reúne
governantes,

especialistas

e

sociedade

na

capital

fluminense.

No ano de 2030 os países em desenvolvimento e as demais regiões do globo terão a maior
parte de suas populações vivendo em cidades. Essa tendência à rápida urbanização, já
consolidada em nações com economias mais desenvolvidas, está mudando a face dos desafios
enfrentados

pela

sociedade,

governos,

e

formuladores

de

políticas

públicas

A urbanização tem duas faces: se por um lado gera riqueza, desenvolvimento, inovação, e
fortalecimento das instituições democráticas, produz também pobreza, marginalização e
degradação

ambiental.

A globalização faz com que os grandes centros urbanos se pareçam cada vez mais, seja pela
transnacionalização de empresas (e de suas marcas, reproduzidas da mesma maneira em todos
os países), seja por uma característica marcante, que pode ser encontrada em qualquer cidade
do

globo:

a

divisão

entre

partes

pobres

e

ricas.
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Esta divisão impede que cidadãos de uma mesma metrópole tenham acesso igualitário aos
bens que a cidade oferece, e aumenta o fosso social que as separa em duas classes de
habitantes. Tentar minimizar esta divisão, compartilhando experiências, e avaliando e
sugerindo políticas públicas, são alguns dos objetivos da quinta edição do Fórum Urbano
Mundial (FUM), que foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 26 de março.

Considerado o principal evento para discussões urbanísticas do mundo, o FUM reúne agentes
governamentais, representantes do setor privado e da sociedade civil, para pensar soluções e
políticas que mitiguem os problemas gerados pela rápida urbanização nas diferentes regiões
globais.

No encontro do Rio de Janeiro, as discussões são divididas em seis eixos: Levando Adiante o
Direito à Cidade; Unindo o urbano Dividido; Acesso Igualitário à Moradia; Diversidade
Cultural nas cidades; Governança e Participação; e Urbanização sustentável e inclusiva.
Também

serão

realizadas

doze

mesas-redondas

e

108

eventos

em

rede.

O evento foi realizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, com mais de 18 mil participantes.
A última edição do FUM, em 2006 em Vancouver contou com a participação de 10 mil
pessoas,

de

160

países.

O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, comemorou a seleção do Rio de Janeiro para sediar
FUM, e afirmou que os temas que foram tratados no encontro estimulam a participação da
sociedade, contribuindo com experiências, e repensando a vida urbana. "O fórum vem para
trazer consequências efetivas pra a população: ação e resultado", disse o ministro durante
evento

de

lançamento

do

fórum.

ORIGENS O FUM é uma iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), coordenada
pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), e a atual
edição tem como tema o "Direito à Cidade: Unindo o Urbano Dividido". Esta será a primeira
vez que um país da América Latina sedia o fórum, criado em 2001 pela Assembleia Geral da
ONU,

e

realizado

a

cada

dois

anos,

a

partir

de

2002.

A ideia de realizar encontros regulares específicos (que posteriormente geraram o FUM)
surgiu em 1996, durante conferência do Habitat, em Istambul, na Turquia. Nesta ocasião, o
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Direito à Moradia foi consagrado como um dos temas centrais de discussão da ONU, e foi
lançado o Direito à Cidade como eixo para discussão e aperfeiçoamento de ações e políticas
públicas.

A primeira edição do FUM foi realizada em Nairóbi, no Quênia, em 2002, e teve como tema a
Urbanização Sustentável. Em 2004 o fórum foi realizado em Barcelona, na Espanha, buscou
respostas para a pergunta: Cidades: Encontros de culturas, inclusão e integração?, e a edição
de Vancouver, no Canadá, dois anos depois, teve por tema as Cidades Sustentáveis Transformando

idéias

em

ações.

Em 2008, a última edição do FUM, realizada em Nanjing, na China, discutiu a Urbanização
Harmoniosa:

O

desafio

do

desenvolvimento

territorial

equilibrado.

Um dos principais destaques do FUM é a divulgação do relatório O Estado das Cidades no
Mundo. Produzido a cada dois anos, e divulgado durante os fóruns, o relatório reúne dados,
artigos e informações escritos por acadêmicos, gestores e especialistas, que discutem
tendências e problemas da rápida urbanização, bem como exemplos de práticas e ações que
mitiguem

Unindo

os

efeitos

o

perversos

urbano

do

crescimento

dividido:

acelerado

desafios

e

das

cidades.

oportunidades

O relatório O Estado das Cidades no Mundo 2010/2011, do UN-Habitat, centra foco na
brecha

urbana,

que

separa

cidades

em

partes

ricas

e

pobres

Irene Cristina Silva, 36, anda cinco quadras para pegar o primeiro de dois ônibus que a
levarão para seu trabalho, como copeira em uma empresa de softwares, na zona oeste da
capital paulista. Saindo às 6h do extremo sul de São Paulo, enfrenta uma viagem de quase
uma hora até trocar de condução na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, um dos centros
financeiros da metrópole. Esta avenida conta com dois shoppings em suas proximidades,
hotéis, padarias, lojas, prédios modernos, e acesso a algumas das principais vias da cidade.

A trajetória de Irene é emblemática de como uma mesma cidade pode reunir duas partes
distintas: uma próxima ao centro, e com acesso farto a serviços e recursos, e outra distante,
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com poucas oportunidades e infraestrutura urbana. Ou, resumindo, uma parte rica, e outra
pobre.

Assim como Irene, milhares de habitantes das grandes cidades do mundo, especialmente dos
países em desenvolvimento, enfrentam diariamente os dilemas de viver em cidades divididas.
Estes abismos que separam os espaços urbanos acarretam custos para toda a sociedade, e não
apenas

para

a

parte

marginalizada

"As cidades são veículos para a mudança social: lugares em que novos valores, crenças e
ideias podem gerar um paradigma de crescimento diferente, que promova direitos e
oportunidades para todos os membros da sociedade", cita o relatório O Estado das Cidades no
Mundo

2010/2011:

Unindo

o

urbano

dividido.

Elaborado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat),
esta edição do relatório, divulgada juntamente com o 5o Fórum Urbano Mundial (FUM),
realizado no Rio de Janeiro, em março deste ano, propõe saídas e alternativas para diminuir o
fosso social urbano. Inclui também dados, gráficos e informações sobre políticas públicas e
parcerias que deram resultado na mitigação destas desigualdades, e discute tendências e
armadilhas da urbanização acelerada (ver seção Indicadores com os principais gráficos do
relatório).

Este é o quinto relatório do Estado das Cidades no Mundo. A primeira versão foi divulgada na
Conferência Istambul + 5, em Nova York, em 2001. O segundo, cujo tema foi Globalização e
Cultura Urbana, foi divulgado no FUM de Barcelona, em 2004. No fórum seguinte, de
Vancouver, em 2006, foi lançada a terceira edição do relatório, com o tema Os Objetivos do
Milênio e a Sustentabilidade Urbana: 30 anos formatando a Agenda Habitat. A penúltima
versão, lançada no FUM de Nanjing, na China, trazia discussões sobre Cidades Harmoniosas.

Para uma maior divulgação dos resultados do estudo no FUM 2010 do Rio de Janeiro, UNHabitat conta com a parceria do Ipea na publicação do sumário executivo do relatório em
língua portuguesa. A versão na integra estará disponível no site do UN-Habitat
(www.unhabitat.org),

após

o

lançamento

no

FUM.

A coordenadora de Estudos Setoriais Urbanos do Ipea, e membro do conselho consultivo
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internacional da atual edição do relatório, Maria da Piedade Morais, destaca a importância da
divulgação em português. "Os relatórios sobre o Estado das Cidades no Mundo apresentam
uma série de estatísticas interessantes sobre as tendências da urbanização nas diversas regiões
do globo, com destaque para os números relativos à melhoria das condições de vida em
assentamentos precários", frisa Piedade, salientando também a seleção de assuntos como
segregação espacial, sustentabilidade ambiental, e o uso indicadores de desigualdades
socioeconômicas para explicar o surgimento de favelas. "Estes dados destacam os
determinantes das desigualdades nas cidades, indo além das abordagens tradicionais sobre o
tema".

Projeções do UN-Habitat apontam que virtualmente todo o crescimento da população mundial
nos próximos 30 anos se dará em áreas urbanas. Esse desenvolvimento, entretanto, não será
homogêneo. Uma das tendências identificadas no relatório mostra que as pessoas estão cada
vez mais se movendo para cidades satélites, ou cidades dormitório, buscando acomodações
mais acessíveis financeiramente, regiões com menos densidade, e mais qualidade de vida.
Entretanto, este movimento "gera mais repartição do espaço físico e social, (...) e também
externalidades negativas, tanto econômica, como social e ambientalmente", pondera o estudo.

Para o chefe do Departamento de Monitoramento das Cidades da Divisão de Monitoramento e
Pesquisa do UN-Habitat, coordenador e principal autor do relatório, Eduardo López Moreno,
há uma tendência "clara e universal" de que mudanças demográficas e outros fatores estão
reduzindo o ritmo de crescimento urbano em diferentes partes do mundo, provocando formas
de expansão e crescimento urbano junto com diminuição e perda populacional. Por este
motivo, ele avalia que "devemos desenvolver técnicas que respondam ao crescimento urbano
inteligente

e

outras

que

respondam

à

contração

urbana".

Moreno ressalta também que, para responder a esses desafios, as oportunidades que as cidades
geram não devem ser todas de natureza econômica. Ele cita como exemplo "a criação de um
marco regulatório que permita a formulação de políticas com enfoque social, ou claramente
destinadas para os pobres, e que podem também gerar oportunidades econômicas".

CIDADES MAIS INCLUSIVAS Um dos principais desafios dos formadores de políticas
públicas é aliar o avanço urbano com inclusão social. Mas, uma vez identificada a tendência
inequívoca da rápida urbanização, e as conseqüentes desigualdades que este processo acarreta,
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fica a pergunta: como transformar as cidades em espaços mais inclusivos? O relatório aponta
cinco passos estratégicos para promover esta mudança: considerar o passado e medir o
progresso; estabelecer novas, mas efetivas instituições, ou reformar as existentes; desenvolver
novos vínculos e alianças entre os três níveis de governo; desenvolver uma visão sustentável
da cidade, que promova a inclusão em suas diferentes formas; e assegurar a redistribuição das
oportunidades.

As semelhanças entre os problemas urbanos, entretanto, se dão mais nos países em
desenvolvimento entre si, do que com as questões enfrentadas pelos países mais
desenvolvidos, conforme destaca a professora titular da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP), Ermínia Maricato. Ela afirma que a
diferença fundamental na questão urbana - entre os países em desenvolvimento - é o controle
do uso e da ocupação do solo. "Nestes países, uma parte das cidades não obedecem a lei
nenhuma, e há uma informalidade muito grande na ocupação do solo", diz a professora,
salientando que "há lugares em que a população instalou a própria rede de água, em
construções

nas

quais

o

Estado

não

esteve

presente".

Claudio Acioly Júnior, chefe do Departamento de Política Habitacional do UN-Habitat,
aponta outras semelhanças no processo de urbanização nas cidades de países em
desenvolvimento. "Há também obstáculos comuns como altos preços e valor da terra urbana,
disparidade entre valor da habitação e renda familiar, e um processo extremamente dinâmico
de aquisição e transações imobiliárias envolvendo lotes informais", aponta Acioly. Ele
também identifica semelhanças entre as práticas descentralizadas de produção de habitação
em

países

da

América

Central,

além

do

Brasil

e

do

Uruguai.

Maria da Piedade, do Ipea, reforça esta perspectiva, ao afirmar que "as questões relativas ao
descompasso entre o nível de renda da maioria das famílias e os elevados preços da moradia
no mercado formal, que atendem apenas as classes mais abastadas, estão na origem do
surgimento das favelas no Brasil e demais países em desenvolvimento, onde as desigualdades
de

renda

são

elevadas".

Por sua vez, Eduardo Moreno acredita que os problemas de cada região não podem ser
enfrentados da mesma maneira, pois "cada região tem tido uma aventura histórica diferente,
que lhe deu uma forma peculiar de ser, pensar e atuar, e tem uma evolução diferenciada em
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virtude de suas vantagens (ou desvantagens) geográficas comparativas, e do papel que as
instituições e a cidadania desempenham na forma de criar e resolver problemas".

Os especialistas asiáticos associam a inclusão econômica em sua região com a necessidade de
uma maior segurança jurídica nos negócios e com uma participação mais ativa do governo na
criação de empregos. Na África os especialistas estimam que um melhor planejamento urbano
articulando os três níveis de governo traz melhores resultados na redução de diferenças
econômicas, exemplifica Moreno. "Já na América Latina, a inclusão econômica está
fortemente relacionada à necessidade de que sejam geradas instituições mais democráticas, e
maiores

liberdades

cívicas".

O desenvolvimento histórico de cada região influencia também a conformação e estrutura das
cidades, que engendram problemas específicos, conforme aponta Inês da Silva Magalhães,
secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades: "a fotografia das cidades
brasileiras é fruto da urbanização acelerada, centrada numa ocupação litorânea, e baixo grau
de

regulação,

que

produziu

espaços

de

segregação".

MORRO E ASFALTO Segundo o relatório O Estado das Cidades No Mundo, a divisão
espacial em cidades de países em desenvolvimento não reflete apenas as diferenças de renda
entre as famílias, mas é também produto de mercados imobiliários ineficientes, mecanismos
de financiamento pouco efetivos, e planejamento urbano insuficiente. "Quando áreas de
favelas são fisicamente isoladas e desconectadas do tecido urbano principal, seus habitantes
são excluídos da cidade, quase sempre enfrentando tempos maiores de deslocamento e custos
de

transporte

mais

altos".

Em muitas cidades do Brasil, mais claramente no Rio de Janeiro, a distância física entre
bairros ricos e pobres não é tão significativa. A geografia da cidade fez com que as favelas
fossem construídas em morros próximos a bairros mais ricos, gerando uma polarização entre
o "morro" e o "asfalto" que é bastante conhecida e usual no Rio e em outras metrópoles
brasileiras. Mas, próximas a grandes centros ou não, as favelas representam um dos extremos
do urbano dividido. Sua recorrência, especialmente nos países em desenvolvimento, remete a
uma questão: seriam as favelas um subproduto inexorável ao desenvolvimento urbano?

Para a Secretária Nacional de Habitação, a resposta é não, "a favela não é inexorável a
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qualquer processo de urbanização. Ela se dá pelo processo de ocupação de áreas mais frágeis,
que não interessam ao mercado". Mas o fenômeno das favelas não é algo disseminado por
todas as cidades do território nacional. Inês lembra que, atualmente, 80% das favelas
brasileiras estão concentradas nas 11 principais regiões metropolitanas do país.

A relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, Raquel Rolnik, considera
que o Brasil foi o país em desenvolvimento que mais avançou no reconhecimento dos direitos
dos moradores dos assentamentos populares, e na experiência de urbanização desses
assentamentos (ver gráfico na seção Indicadores). "Mas isso não aconteceu sem tensões, pois
ainda há uma visão de que essa urbanização se dá somente quando a terra não é valorizada,
está fora do centro da cidade ou dos locais centrais. Muitas vezes as políticas de remoção a
qualquer custo se impõem aqui, pois mandar embora populações de favelas exige menos
custos

de

desapropriação",

frisa

Rolnik.

INVESTIMENTOS Inês Magalhães, parte do sucesso do país em reduzir o número de
favelas, se deu por conta de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), do governo federal. "O PAC foi inovador também na questão do enfrentamento dos
assentamentos precários, pois colocou a favela como um ponto estrutural no financiamento da
questão habitacional, e elevou a questão da urbanização de favelas à política de Estado." A
Secretária cita também outro programa federal, o Minha Casa, Minha Vida, "que colocou a
produção

habitacional

em

outro

patamar

no

Brasil".

Já Erminia Maricato reconhece o avanço promovido pelos dois programas, mas destaca
diferenças fundamentais entre ambos. "A política de urbanização de favelas contida no PAC
dialoga muito mais com a política urbana do que o próprio Minha Casa, Minha Vida".
Segundo a professora da USP, este programa tem muitas virtudes, "inclusive a questão da
regularização fundiária, mas faltou diminuir as faixas de renda que têm mais subsídio".

Ela lembra que boa parte do Minha Casa, Minha Vida - 400 mil moradias de um total de um
milhão- são destinadas à baixa renda (famílias com renda média de 1 a 3 salários mínimos),
mas critica o protagonismo das empresas privadas no programa, "que constroem as moradias
nas terras que têm". Para ela, a contenção de favelas exige uma política habitacional
agressiva: "Construir essas novas moradias em um local que torna a vida do pobre impossível,
sem transporte coletivo eficiente, gera o adensamento de favelas bem localizadas", diz a

14

professora, destacando que na cidade de São Paulo o número de favelas decresceu nos últimos
anos,

mas

não

a

população

morando

nelas.

Para Maria da Piedade, do Ipea neste caso "o mais importante não é necessariamente
construir um grande número de casas a qualquer custo e em qualquer lugar, mas sim que essas
moradias estejam bem localizadas na cidade, em áreas bem servidas de infraestrutura e
próximas aos principais centros de emprego. É preciso ter muito cuidado para não repetir a
política de construções de conjuntos habitacionais periféricos, como na época do BNH (Banco
Nacional de Habitação), o que parece já estar acontecendo em muitos casos".

Ermínia lembra que é impossível falar em moradia na cidade sem falar em infraestrutura
urbana, por isso a preferência pelo PAC de urbanização de favelas. "Este programa vai para as
áreas mais pobres, e também leva a cidade: leva água, esgoto, pavimentação, além da
discussão

sobre

geração

de

renda

e

emprego".

A geração de emprego e renda também é tratada com destaque no relatório O Estado das
Cidades 2010/2011: "infelizmente, as áreas de favelas permanecem um "ponto cego" quando
o assunto é políticas de intervenção, criação de empregos e apoio aos jovens".

Para Piedade, do Ipea, é importante também pensar intervenções integradas em favelas,
aliando políticas de geração de emprego e renda a outras políticas sociais como saúde e
educação. "É preciso atuar ativamente para prevenir a formação de novas favelas, e não
remediar apenas problemas já existentes. A população jovem que mora em favelas tem
maiores taxas de desemprego e informalidade do que a média da população em geral. Nesse
sentido, para atuar sobre a raiz do problema, é preciso melhorar as vantagens comparativas
destes jovens no mercado de trabalho, para que possam auferir rendimentos mais dignos",
afirma.

URBANO DIVIDO A desigualdade na oferta de oportunidades de emprego, segundo o
relatório, tem consequências claras nas cidades, gerando uma divisão social que aumenta a
pobreza extrema em áreas urbanas, ao mesmo tempo em que aumenta também a incidência de
doenças nas populações marginalizadas, tornando-as ainda mais excluídas. "Esta perspectiva
estreita ignora as contribuições atuais e potenciais que os grupos marginalizados dão para a
construção

de

cidades

e

nações",

aponta

o

estudo.
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"A pobreza e marginalização sempre vão conspirar contra o Direito à Cidade", diz Moreno.
Ele cita um especialista de Bogotá, na Colômbia, ao salientar que "quando se é pobre
economicamente,

também

se

é

pobre

cultural

e

politicamente".

Por isso, é necessário diminuir o fosso que divide as cidades, pois "uma sociedade não pode
ser harmoniosa ou unida se grande parte de sua população não consegue sustentar suas
necessidades básicas, enquanto outros vivem na opulência. Uma cidade não pode ser
harmoniosa se alguns grupos concentram recursos e oportunidades, enquanto outros
permanecem empobrecidos e excluídos", conclui o relatório.

3 Habitação na cidade de São Paulo

3.1 Déficit de habitação em São Paulo
Definição – Como déficit habitacional, que demanda reposição ou incremento do estoque de
moradias, são classificados os domicílios improvisados e os rústicos – as habitações
precárias- O conceito de déficit passou a contemplar e reconhecer práticas populares,
considerando a autoconstrução e as favelas como formas legítimas de inserção urbana. -, parte
da coabitação familiar, o ônus excessivo com aluguel (comprometimento maior que 30% da
renda familiar com aluguel entre as famílias que ganham até três salários mínimos) e,
introduzido na versão atual, o adensamento excessivo nos domicílios alugados.
Nova metodologia de pesquisa qualifica informação sobre coabitação familiar
A secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães, os novos números do déficit
habitacional no Brasil. Em evento que reuniu especialistas da área, foram divulgados
resultados do déficit habitacional do país apurados pelo Ministério das Cidades (MCidades)
em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP), tendo como base Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2007.
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O déficit foi calculado em 6,273 milhões de domicílios, considerando as mudanças na
metodologia. “Com essas alterações metodológicas, conseguimos chegar a uma estimativa
mais próxima à realidade”, explica a secretária Inês.
A principal novidade da pesquisa é a mudança metodológica que permite aferir mais
precisamente o quantitativo do déficit habitacional. Nas pesquisas anteriores o problema da
coabitação ou de famílias conviventes – um dos elementos que compõem o déficit – era
apontado por especialistas como um dado que precisava ser aperfeiçoado. Para se ter uma
ideia mais precisa do déficit, era necessário descobrir o número de famílias que convivem por
opção e, portanto, retirá-las do cálculo do déficit habitacional.
A partir de entendimento entre o MCidades, a Fundação João Pinheiro e o IBGE, foram
incluídas duas perguntas no questionário da PNAD 2007 que permitiram separar o grupo de
famílias que compartilham uma mesma moradia por necessidade econômica – e que fazem
parte do novo cálculo – do grupo que cohabita exclusivamente por vontade própria – não
computadas no déficit.
A secretária Inês Magalhães alerta para o risco de se comparar o novo resultado com os
números de 2006. “Na versão atual do déficit habitacional foram feitas alterações
metodológicas pelo IBGE que resultaram em uma redução mais acentuada do indicador”,
afirma. Mas mesmo pela metodologia antiga, o déficit apresentou redução em termos
absolutos, passando de 7,935 milhões de unidades, em 2006, para 7,288 milhões, em 2007.
(Fonte – Site, CBIC)

3.2 Renda x Habitação
No Brasil, a exclusão social se mostra das mais diversas formas. São pessoas que não têm
acesso à educação de qualidade, à saúde eficaz, e a falta de moradia é mais um problema
enfrentado pela população de baixa renda. Ter um lugar digno para morar é uma questão
básica e possibilitar isso ao ser humano é garantir também sua cidadania.
A precariedade habitacional dos moradores é diretamente proporcional com a renda dos
mesmos. Os lugares mais pobres da cidade eram habitadas por famílias que recebiam até 5
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salários mínimos. Estas famílias, não conseguem acessar ao mercado formal para aquisição de
uma nova unidade habitacional, e encontra dificuldades para se encaixar nas linhas de
financiamento disponíveis para este fim.

"O ritmo de favelização é conseqüência da política econômica – que acentuou o desemprego e
diminui a renda dos ocupados – e da falta de ação social dos governos locais", conforme
afirma assessor da Secretaria de Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade
explicando porque a maioria da população não pode pagar para morar”

Para a realidade da cidade de São Paulo, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPPUR, desenvolveu um trabalho a
partir dos dados do Censo de 1991, apresentados no quadro a seguir.

A precariedade habitacional dos moradores mais pobres da cidade é caracterizada com a
informação de que, naquela data, 48,17% das moradias ocupadas por mais de uma família,
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assim como 76,36% das moradias precárias da cidade, eram habitadas por famílias que
recebiam até 5 salários mínimos. Estas famílias, como já foi dito, não conseguem acessar ao
mercado formal para aquisição de uma nova unidade habitacional, e encontra dificuldades
para se encaixar nas linhas de financiamento disponíveis para este fim. (Fonte – Site, São
Paulo)

3.3 Verticalização
São Paulo é amplamente conhecida por seus arranha-céus e congestionamentos viários. São
Paulo possui uma miríade de tecidos urbanos. Os núcleos originais da cidade apresentam-se
verticalizados, caracterizados pela presença de edifícios comerciais e de serviços; e as
periferias desenvolvem-se, de forma geral, com edificações de dois a quatro andares - embora
tal generalização certamente encontre exceções no tecido da metrópole.È a terceira cidade no
mundo em quantidade de prédios, de acordo com a página especializada em pesquisa de dados
sobre edificações Emporis Buildings, São comuns as seguintes regiões, caracterizadas de
acordo com seu tecido urbano:
A caracterização de cada região da cidade também passou por várias mudanças ao longo do
século XX. Com o deslocamento de indústrias para outras cidades ou estados, várias áreas que
antes abrigavam galpões de fábricas transformaram-se em áreas comerciais ou mesmo
residenciais. ( Fonte - Site, Wikipedia)
No entanto, quando analisamos sua forma de ocupação, constatamos que, em relação a outras
metrópoles, a cidade é vertical e não efetivamente densa. Os seus congestionamentos podem
ser explicados pela histórica prioridade ao transporte individual, o que resulta numa ocupação
irracional do território, com as conhecidas influências sobre o transporte público.
A ação municipal, através da legislação urbanística, vem atuando no processo de
verticalização no sentido de limitar os coeficientes de aproveitamento permitidos. A
justificativa sempre se fundamentou na necessidade de controle das densidades, isto para
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evitar, de um lado, os problemas advindos da saturação do sistema viário e da infra-estrutura,
e, de outro, para estabelecer um mecanismo de controle dos valores fundiários.
Há que se dizer, no entanto, que o estabelecimento de coeficientes não determina
necessariamente a densidade demográfica: o coeficiente de aproveitamento determina a
densidade construída, mas a demográfica será muito influenciada pelos padrões de
urbanização e pela própria renda média da população que habita determinada área. Por outro
lado, é preciso também enfatizar que os preços da terra urbana em São Paulo variam muito
mais em função da conjuntura econômica do que através de mecanismos e instrumentos
propostos pelo Poder Público.
Do ponto de vista histórico, o processo de verticalização de São Paulo teve início por volta de
1910. Assumindo maior intensidade na década seguinte. Seu surgimento esteve estreitamente
vinculado, a exemplo de outras grandes metrópoles, tanto às novas necessidades da divisão
técnica do trabalho, como à otimização dos terrenos urbanos situados nas áreas centrais, já
supervalorizados em relação ao resto da cidade. O início da verticalização é constituído de
edifícios de escritórios localizados no Centro de São Paulo.
Essa tendência se transforma a partir dos anos 40, quando a verticalização assume um caráter
residencial e passa a ocupar os bairros próximos ao Centro, expandindo-se ao Sudoeste, onde
se localizaram os principais investimentos públicos em sistema viário, com a concretização do
Plano de Avenidas de Prestes Maia. A legislação de condomínio criada em 1928, ao tornar
possível a divisão e, portanto, a venda dos edifícios e terrenos em frações ideais de copropriedade, contribui certamente para acelerar esta modalidade de edificação.
Com a lei de zoneamento de 1972, nova limitação dos coeficientes de aproveitamento se
concretiza, desta vez de forma diferenciada na trama urbana. Em 4% da área de São Paulo,
nas zonas estritamente residenciais, o coeficiente máximo é 1; em 86%, o coeficiente máximo
é igual a 2; e em apenas 10% da cidade atinge quatro vezes a área. A legislação de 1972
decorre dos preceitos estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do ano
anterior, que propunha extensa malha de vias expressas. Em decorrência da histórica penúria
dos recursos públicos, essas vias não foram construídas. Ou seja: a lei de zoneamento foi
desenhada com base nessa malha viária inexistente.
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Mas essa não é a única crítica que pode ser feita à lei de zoneamento. Sob o aspecto do meio
ambiente, a legislação de uso e ocupação do solo, por estar calcada no sistema de vias
expressas, simplesmente desconsiderou a base física da cidade, incidindo sem diferenciação
sobre áreas que apresentam problemas na sua ocupação, tais como fundos de vales e áreas de
solo erosivo.
Além disso, em apenas 10% de São Paulo é permitido o índice máximo de coeficiente de
aproveitamento, correspondendo a quatro vezes a área do terreno, e em 90% da cidade se
pode chegar a construir no máximo até duas vezes a área do terreno. Esse fato cria
artificialmente uma escassez de terrenos com coeficiente de aproveitamento igual a 4,
provocando elevação dos preços fundiários, obtida através do monopólio estabelecido nesses
10% de terrenos da cidade. Não se tem notícia de que essa diferenciação do potencial
construtivo permitido tenha sido calculada com base na potencialidade da infra-estrutura ou
na saturação do sistema viário.
Em síntese, verifica-se que a ação do Estado em relação ao processo de crescimento vertical
favoreceu uma ocupação menos racional. Em primeiro lugar, porque a verticalização não
apresenta os níveis de densidade construída das outras grandes metrópoles. Como vimos,
apenas em 10% dos terrenos o coeficiente de aproveitamento permitido pela lei de
zoneamento é 4. Em Nova Iorque ou Chicago, cidades também reconhecidas pela sua
verticalização, os coeficientes máximos ultrapassam os índices de 18 a 20 vezes a área do
terreno.
Outra característica do crescimento vertical do Município é que ele historicamente foi
apropriado pelos segmentos de mais alta renda e se localizou principalmente na área mais
bem equipada da cidade.
É certo que São Paulo comportaria níveis de densidade e de verticalização mais altos,
otimizando melhor os recursos públicos já investidos no espaço urbano. Será necessário, no
entanto, uma análise acurada da capacidade da infra-estrutura e dos sistema viário para que se
estabeleçam novos índice urbanísticos. ( Fonte – Site, Cefetsp)

3.4 Produção Imobiliária
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Do ponto de vista da análise da precariedade habitacional, esta discussão procurara mostrar
que a rearticulação das formas de produção imobiliária, levando à retração do padrão
imobiliário extensivo (ou periférico) e, simultaneamente, à aceleração do padrão imobiliário
intensivo (central ou de adensamento), reforçou as desigualdades existentes e criou novas
desigualdades, apesar de inovações urbanísticas e do surgimento de novos empreendimentos
imobiliários tanto nas áreas tradicionais da cidade como em áreas novas.
Deste ponto de vista mudou a maneira de segregar a população, tornando ainda mais desigual
e precária as condições de habitação dos paulistanos. O que faz com que, para a maioria da
população, a metrópole fique ainda mais excludente e torne mais distante a possibilidade de se
obter uma moradia digna .
Sistemas e métodos para a produção de habitação individual e coletiva ‐ Presentation Transcript

1.

Sistemas e métodos para a produção de habitação individual e coletiva. Definições de
habitação Conceitos de habitação individual e coletiva Formas de produção da habitação:
promoção privada e pública Crítica à monotonia espacial e arquitetônica da habitação coletiva
no Brasil Projetos: Projetos: Habraken | Aranguren Gallegos | Aravena | Dosmasuno
arquitectos

2.

HABITAÇÃO: do Lat. habitatione | lugar em que se habita, domicílio, vivenda,
morada. Funções da habitação: Abrigo, lazer, descanso, convívio, realização de necessidades
fisiológicas. Atender aos princípios básicos de habitabilidade, salubridade e segurança.
Cenário das tarefas domésticas e às vezes também de pequenos negócios. Habitação é um
bem de consumo de características únicas, sendo um produto potencialmente muito durável
onde muito freqüentemente são observados tempos de vida útil superior a 50 anos
(ORNSTEIN, 1992). PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COMPLEXAS: Bem muito caro >
longo período de circulação > longo período de construção > financiamento à produção >
vinculação com a terra > parte do espaço urbano entraves à racionalização > industrialização

3.

Como função econômica: sua produção gera trabalho, mobiliza vários setores da
economia local e influencia os mercados imobiliários, de bens e serviços. H Importante
aspecto da valorização da CASA A construção da habitação responde por parcela PRÓPRIA
pelo Estado: significativa da atividade do setor de construção civil: acumulação de K e
desenvolvimento da nascente indústria da Em 2002, o sub-setor de construção de edifícios,
que construção civil. envolve a construção habitacional, foi responsável por 25,29% 25,29%
da riqueza gerada pelo macro-setor da A adoção, pela indústria C construção no país país. da
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construção dos construção, princípios das novas Em 2003, o macro-setor da Construção Civil
brasileiro filosofias da produção, gerou R$ 96,8 bilhões, correspondendo a 6,4% do PIB PIB.
assim como os demais princípios de gestão integrada da cadeia Esta relevância se estende
também ao aspecto social: a produtiva da habitação, construção foi responsável, em dezembro
de 2004, por pode significar o 1,28 milhões de empregos com carteira assinada no caminho a
seguir para país que a habitação passe a ter a condição de (FGV/SINDUSCON, 2004).
produto acessível a todas as camadas sociais no país.
4.

Habitação individual ou unifamiliar: habitação destinada ao abrigo de uma família ou
grupo limitado de indivíduos. Habitação única, isolada e independente: casas. H Construídas
pelos mestres ou artistas e tidas como peças de ARQUITETURA. Habitação coletiva ou
multifamiliar: habitação destinada ao abrigo de mais de ç ç g uma família ou grupos de
famílias ou indivíduos: edifício de apartamentos, conjuntos habitacionais, vilas operárias,
cortiços (séc. XIX). H Caracterizadas como CONSTRUÇÃO, eram vernaculares e construídas
por anônimos CONSTRUÇÃO mestres de obra. No RJ do séc. XIX era sinônimo de pobreza
viver coletivamente. Déc. 50 o apartamento passa a ser objeto de desejo da classe média. Séc.
XX urbanização > aumento populacional > guerras > demandas > construção em massa > arq.
moderna > habitação como questão de projeto >homem estandar > ausência de contato com o
cliente > MASSIFICAÇÃO DO PRODUTO HABITAÇÃO

5.

Habitação individual Projeto individualizado, exprime os anseios e necessidades
específicas da família ou grupo a que se destina. Produção convencional | intenso contato com
usuário Residência em São Sebastião – Pedro e Lua Nitsche, 2006.

6.

Habitação individual auto-construída auto- Ausência de projeto, de recursos e atraso
tecnológico são as principais características da produção individual privada sem recursos.
Produção alternativa | mutirão, auto-ajuda e ajuda-mútua auto- ajuda- Imagens de casas e
bairros auto-construídos de São Paulo, autor e data não identificados. auto-

7.

Produção formal de habitação individual privada Construção convencional: recursos
disponíveis • Provisão de fundos | acesso à financiamento • Contratação de profissionais da
arquitetura e construção civil • Escolha e compra do terreno – localização, infra-estrutura,
vizinhança • Programa - estilo de vida, hábitos, necessidades específicas etc. • Elaboração do
projeto – especificações técnicas, projetos complementares • Aprovação legal do projeto –
observação às normas, taxas e índices. • Definição de materiais e técnicas construtivas –
alvenaria convencional, alvenaria portante, estrutura de madeira, metal, pré-fabricação. •
Construção – contratação de mão de obra, canteiro, orçamentos • Ocupação – verificação da
expectativa • Eventual transformação – programada ou não ç p g Auto- Auto-construção,
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ajuda-mútua, auto-ajuda, mutirão: ausência ou carência de recursos ajuda- auto- • Mão de
obra do interessado (nem sempre qualificada) • Ausência de projeto • Pouco acesso à
inovações tecnológicas • Construção é feita conforme a disponibilidade de recursos
(tecnologia disponível) • Desperdício de material de construção, atraso tecnológico •
Construção em lugares de risco • Ausência de acabamento
8.

Habitação coletiva Processo de projeto não existe a figura do cliente ou usuário,
adoção do homem tipo estandar. No Brasil o mercado imobiliário muitas vezes trabalha com
índices e estatísticas obsoletas e apresenta-se muito estático em oferecer alternativas à
variabilidade da composição e dinâmica familiares. Aranguren Gallegos Dos mas uno
arquitectos Alejandro Aravena Carabanchel, 2003. Carabanchel, 2003. Iquique, 2006.

9.

Habitação coletiva de interesse social: ESTATUTO DA CIDADE: LEI FEDERAL nº
10.257, de 10 de julho de 2001 DIREITO À MORADIA COMO DIREITO UNIVERSAL DA
HUMANIDADE O direito à moradia pressupõe a ação positiva do Estado por meio de
execução de políticas públicas, no caso, em especial, da promoção da política urbana e
habitacional. Promoção pública | atendimento a população de baixa renda. Hector Vigliecca
Artigas, F. Penteado e Afonso Reidy P.M. Rocha São Paulo, 1989. Rio de Janeiro, São Paulo,
1967. 1947. HIS: é aquela destinada para famílias de baixa renda, que pode ser produzida pela
Prefeitura ou por outra entidade ligada a ela. Cada habitação pode ter no máximo 50m2 de
área, descontadas as paredes e poços de iluminação e ventilação, um banheiro e até uma vaga
de garagem por unidade. PDE – SP 2003

10.

Produção formal de habitação coletiva privada Produção convencional | incorporação
imobiliária Incorporação imobiliária é a atividade empresarial que tem por objetivo a
construção e comercialização, durante a obra, de unidades imobiliárias autônomas integrantes
de edificações coletivas, bem como a constituição de condomínio edilício, mediante
instituição registrada no Registro de Imóveis. Imóveis. • Escolha e aquisição ou parceria com
proprietários de terrenos. • Captação de recursos • Coordenação de todos os agentes
envolvidos no processo. • Assunção dos riscos • Contratação de Projetos • Divulgação e
Comercialização • Gestão da comercialização e da construção • Regularização da propriedade
junto ao Registro de Imóveis

11.

Produção formal de habitação coletiva pública Produção convencional | cias. de
habitação municipal Promoção pública de habitação tem por finalidade executar programas
habitacionais em todo o país, voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa
renda e moradores em situação de risco. Ministério das Cidades > Secretaria de Habitação >
Municípios • Organização das demandas • Aquisição de terrenos, desapropriações, estudos de
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viabilidade • Captação de recursos • Gestão direta ou indireta (auto-gestão ou co-gestão) •
Contratação de Projetos (assessorias técnicas, concursos e universidades) • Acompanhamento

4 Inovação

4.1 Definição
Inovação significa novidade ou renovação. A palavra é derivada do termo latino innovatio, e
se refere a uma idéia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões
anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de idéias e invenções assim
como a exploração económica relacionada, sendo que inovação é invenção que chega no
mercado. (Fonte – Site, Wikipedia)

“Criatividade é pensar coisas novas. Inovação é fazer coisas novas.”

Esta afirmação, provocativa em sua forma e conteúdo, é apresentada no sítio
www.londrinatecnopolis.org.br, e sua discussão é elucidativa para o entendimento do que é
Inovação. Segundo esta visão, a Inovação está diretamente relacionada com uma
transformação do ambiente de produção, seja pela introdução de um novo produto ou serviço,
seja pela mudança de processos ou técnicas de gestão. Certamente isso não reduz a
importância do processo de criação de uma solução alternativa às práticas já conhecidas, mas
coloca a Inovação como o resultado de um novo olhar sobre um produto ou processo
tecnológico que cria uma solução alternativa e, necessariamente, da ação que efetivamente
introduz esta solução alternativa no ambiente de produção. (Fonte- Site, Habitare)
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No ambito habitacional, inovação se encaixa em projetos civis (construção civil), e o
empreendedorismo em dominios pertinentes, tendo como objetivo a melhoria das moradias,
atendendo as necessidades de modernização. (Fonte – Site, Wikipedia)

4.2 O Governo do Lula

O déficit habitacional do Brasil, hoje, chega a 7,2 milhões de moradias. O déficit habitacional
do Brasil é um sério problema atual, de responsabilidade governamental, que vem levando à
favelização das cidades brasileiras, principalmente em grandes metrópoles, o que causa
transtornos e dificuldades em áreas variadas, como segurança, saúde, organização das cidades
e outros aspectos. A falta de habitações populares baratas é um dos principais motivos que
levam a população à favelizar diversas áreas. Em 2009, estimava-se que São Paulo, a maior
cidade brasileira, possuía, sozinha, 1,3 milhão de favelados morando em cerca de 1600
favelas. Para tentar amenizar o problema, o Governo Lula lançou, em abril de 2009, já perto
do final do mandato de 8 anos, o plano "Minha Casa, Minha Vida". Para esse programa,o
Governo Federal está investindo R$ 34 bilhões para que milhões de brasileiros tenham acesso
à casa própria. (Fonte – Site, Cidades- Governo)

O Minha Casa, Minha Vida viabiliza a construção de 1 milhão de moradias para famílias com
renda de até 10 salários mínimos, em parceria com estados, municípios e iniciativa privada,
vai impulsionar a economia, gerar empregos e trazer reflexos positivos para toda a sociedade.
Enquanto muitos países diminuem os investimentos por conta da crise financeira
internacional, o Brasil gera novas oportunidades de desenvolvimento para que a roda da
economia continue a girar
Famílias beneficiadas e principais benefícios :

 Família com renda até 3 salários mínimos
Subsidio integral com isenção de seguro
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Famílias com renda de 3 até 6 salários mínimos
Aumento do subsídio parcial em financiamentos com redução dos custos do seguro e acesso
ao Fundo Garantidor

Famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos
Estímulo à compra com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor

O Minha casa, minha vida vai antecipar outros instrumentos e ações previstos no Plano
Nacional de habitação.
Distribuição dos recursos de acordo como déficit habitacional
Regionalização do custo dos imóveis
Contrapartida dos entes federativos

Além disso, tem um papel estratégico na regularização fundiária urbana, fundamental para
complementar o acesso à moradia.
Déficit Habitacional – 7,2 milhões de Moradias
Déficit Habitacional do País concentra-se por renda:
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Déficit Habitacional do País concentra-se por região:

Déficit

habitacional

do

Regiões

País

concentra-se

por

metropolitanas

tamanho
–

de

cidade:
28,5%

Fonte: IBGE – PNAD 2007
Com o Minha Casa, Minha Vida será possível reduzir em 14% o déficit habitacional do
País
Faixa de renda familiar

Número de unidades

0 a 3 sm

400 mil

3 a 4 sm

200 mil

4 a 5 sm

100 mil

5 a 6 sm

100 mil

6 a 10 sm

200 mil

Distribuição por Unidades da Federação respeita a composição do déficit habitacional
UF

TOTAL GERAL

%

RO

8.495

0,8

AC

3.939

0,4

AM

22.238

2,2

RR

2.793

0,3

PA

50.667

5,1
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AP

4.589

0,5

TO

10.297

1,0

NORTE

103.018

10,3

MA

72.756

7,3

PI

21.837

2,2

CE

51.644

5,2

RN

19.224

1,9

PB

21.306

2,1

PE

44.706

4,5

AL

19.679

2,0

SE

11.301

1,1

BA

80.744

8,1

NORDESTE

343.197

34,3

MG

88.485

8,8

ES

16.846

1,7

RJ

74.657

7,5

SP

183.995

18,4

SUDESTE

363.984

36,4

PR

44.172

4,4

SC

24.049

2,4

RS

51.795

5,2

SUL

120.016

12,0

MS

12.244

1,2

MT

13.390

1,3

GO

27.613

2,8
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DF

16.538

1,7

C.OESTE

69.786

7,0

TOTAL BRASIL

1.000.000

100,0

Distribuição preliminar sujeita a alterações, em função da contribuição de estados e
municípios. (Fonte – Site, Minha casa, Minha vida)

4.3 Para uma moradia digna
O direito à moradia digna é garantido pelo artigo 6 da Constituição da República. O Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo, tratando dos objetivos da política municipal
de habitação, em seu artigo 79, parágrafo único, esclarece o seu significado: "moradia digna é
aquela que dispõe de instalações sanitárias adequadas que garantam as condições de
habitabilidade, e que seja atendida por serviços públicos essenciais, entre eles: água, esgoto,
energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com
acesso aos equipamentos sociais básicos".
As prioridades da política habitacional para a Prefeitura de São Paulo são as seguintes:
moradia como direito social, prioridade para baixa renda, articulação da política habitacional
com a política urbana, participação popular e controle social, estímulo à autogestão, respeito
ao meio ambiente, diversidade de projetos e programas, descentralização, subsídios para baixa
renda e criação de novas fontes de recurso.
Essas prioridades deixam claro que a administração municipal aceita que a maioria do que se
entende por habitação precária está consolidada e priorizará a regularização, qualificação e
reurbanização de áreas com envolvimento dos habitantes de baixa renda. Nisso ela difere de
administrações anteriores, que procuraram priorizar a construção de domicílios novos para
essa população. ( Fonte – Site, Scielo)
Em 2010, o plano de habitação de São Paulo foi mostrado pela primeira vez no Forum urbano
no Rio de Janeiro.
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PMH propõe meta ambiciosa de zerar o déficit habitacional da cidade em 2024.

Reconhecimento das sub-bacias prioritárias: uma das bases de estudo do PMH
A Prefeitura de São Paulo apresenta em seu estande no 5º Fórum Urbano Mundial, no Rio de
Janeiro, o novo Plano Municipal de Habitação (PMH), um minucioso trabalho sobre a real
situação habitacional do município, que norteará as ações da Secretaria de Habitação (Sehab)
para zerar o déficit de moradia de 310 mil unidades até 2024. O PMH vem sendo discutido
desde 2008, tendo sido apresentado aos membros na última Reunião Ordinária do Conselho
Municipal

de

Habitação, quinta-feira, 18

de

março.

O PMH tem como instrumento de apoio o HABISP (www.habisp.inf.br) desenvolvido nos
últimos cinco anos pela Sehab, em parceria com a Aliança de Cidades, organização formada
pela coalisão de várias cidades e entidades do mundo, é resultado de um estudo inédito, que
reúne dados de todas favelas, cortiços, loteamentos irregulares e áreas de risco do município,
mapeados

em

campo

por

técnicos

da

Prefeitura.

Compilados no Habisp (sistema de informações sobre habitação social da Sehab), os dados –
em números macros –, revelam que 800 mil famílias vivem em situação inadequada em São
Paulo. Porém, a maioria depende apenas de obras de infraestrutura e do processo de
regularização

fundiária

para

se

integrar

ao

mercado

formal.

Hoje, somando todos os programas, a Sehab atende a 110 mil famílias, com a construção de
unidades habitacionais e com obras de urbanização e regularização. “A meta é resolver a
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questão até 2024, desde que mantido o investimento atual, de cerca de R$ 1 bilhão por ano,
que é recorde de ações e de investimento”, afirma o secretário de Habitação de São Paulo,
que, ao assumir a pasta, contava com recursos anuais de R$ 200 milhões. ( Fonte –
Site,Prefeitura de São Paulo)

4.4 Regularização de Moradia
A Secretaria Municipal de Habitação, por meio de parceria com a Cohab (Companhia
Metropolitana de Habitação), deu partida, no mês passado, no processo da maior
regularização fundiária da história da cidade, com mais de 35.800 unidades em 314
empreendimentos, contabilizados a partir de levantamento realizado pela Sehab, que listou os
empreendimentos em condição irregular financiados pelo antigo FUNAPS (Fundo de
Atendimento

à

População

Moradora

em

Habitação

Subnormal).

O FUNAPS é um fundo criado em 1979, para a melhoria das condições habitacionais da
população com renda de até 5 salários mínimos, ou mediante melhorias dos imóveis em favela
ou a construção de novas unidades. Em 1994, foi substituído pelo FMH (Fundo Municipal de
Habitação), criado pela Lei nº 11.632/94 que está em vigor até hoje. Na época, a regularização
fundiária contava com uma legislação bastante restrita, quadro este revertido com o advento
do

Estatuto

da

Cidade

pela

lei

10.257,

de

10

de

julho

de

2001.

A iniciativa atuará em imóveis que há mais de 30 anos encontram-se irregulares, em terrenos
da Cohab, em áreas públicas e em áreas em nome de associação de moradores. Compreende
os empreendimentos construídos por mutirões, empreiteiras e autoconstrução. Todos imóveis
serão analisados, porém, em um primeiro momento, as áreas públicas receberão atenção
especial, segundo Márcia Terlizzi, membro do grupo de trabalho que analisará as obras que
poderão

ser

regularizadas.

Ao todo, 165 empreendimentos se encontram em áreas públicas, o que representa mais de
50% de todas as moradias envolvidas no projeto. Para a regularização dessas áreas, os
procedimentos serão bastante complexos, e compreendem estudo fundiário, levantamento
planimétrico

da

área,

regularização

fundiária

e

registro

em

cartório.
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Após a regularização e a quitação do financiamento firmado entre os mutuários e o Funaps, os
moradores poderão receber os títulos de concessão ou a escritura dos imóveis, conforme o
caso. “O processo é bastante complexo e não é possível afirmar quando será finalizado, mas já
foi iniciado e acredito que estamos no caminho certo”, diz Márcia.( Fonte – Site,Prefeitura de
São Paulo)
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5 Conclusão
Este projeto de pesquisa mostrou que o problema de habitação é algo realmente preocupante no
mundo e no Brasil‐ O déficit são de 7 milhões no País e 1.300 milhões em São Paulo. O Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) tem metas de habitação e saneamento de 2007 – 2010.
” É uma prioridade pessoal do presidente Lula ”. O objetivo era reduzir o déficit habitacional
estimado em 7,9 milhões de moradias, concentrado (92%) em famílias com renda de até cinco
salários mínimos (R$ 1,75 mil). No entanto, foi divulgado no mês de junho de 2010, que as áreas de
habitação e saneamento conseguiram concluir 69,4% das ações, com investimento de R$ 158,8
bilhões. ( Fonte – Site, Uol)
Pode‐se concluir que ainda falta investimento do estado e tem muito o que mudar neste cenário,
uma vez que a habitação digna é direito de todo cidadão.
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As transformações sócio-econômicas dos últimos 20 anos têm afetado
profundamente o comportamento de empresas até então acostumadas à pura e exclusiva
maximização do lucro. Se por um lado o setor privado tem cada vez mais lugar de
destaque na criação de riqueza; por outro lado, é bem sabido que com grande poder,
vem grande responsabilidade. Em função da capacidade criativa já existente, e dos
recursos financeiros e humanos já disponíveis, empresas têm uma intrínseca
responsabilidade social.
A idéia de responsabilidade social incorporada aos negócios é. portanto,
relativamente recente. Com o surgimento de novas demandas e maior pressão por
transparência nos negócios, empresas se vêem forçadas a adotar uma postura mais
responsável em suas ações.
Infelizmente, muitos ainda confundem o conceito com filantropia, mas as razões
por trás desse paradigma não interessam somente ao bem estar social, mas também
envolvem melhor performance nos negócios e, conseqüentemente, maior lucratividade.

Capítulo I: Responsabilidade sócioambiental nas empresas
3

História
A França foi a primeira nação a tornar imprescindível a prestação de contas dos
investimentos sociais das empresas, com um número de acima trezentos (300)
funcionários. Dessa forma, estava assentado o marco referencial de início das empresas
no universo como parceiras na responsabilidade social.
O conceito de Responsabilidade Social Empresarial foi utilizado no Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável em 1998, estabelecendo que
“se trata de comprometimento permanente dos empresários de adotar um
comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando
simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da
comunidade local e da sociedade como um todo”. São ressaltadas nesse momento, a
seriedade da ética e a transparência nas relações com todos os seus públicos, a
preservação do meio ambiente, o respeito à diversidade e a promoção da redução das
desigualdades sociais.
Enfatizamos a responsabilidade social empresarial, quando questionamos a
abordagem da questão da igualdade de oportunidades. Há discernimento na seleção do
pessoal e nos critérios de promoção dos funcionários, há incentivo para se melhorar o
nível de conhecimento dos empregados, através de capacitação continuada ou de cursos
necessários ao seu aprimoramento profissional, procura-se impedir acidentes nas tarefas
operacionais e intelectuais, proporciona-se um plano de saúde, realizam-se atuações
preventivas, existe uma relação ética e normatizada com todos os trabalhadores da
empresa? Sabemos que há muito por fazer no campo da responsabilidade social
empresarial, em termos de qualidade de vida profissional e social.
Um projeto de responsabilidade social só traz conseqüências positivas para a
sociedade, e para a empresa, se for realizado de forma legítima. Um programa de
responsabilidade social empresarial pode desenvolver atividades criativas, tais como:
incorporação dos conceitos de responsabilidade social à missão da empresa, divulgação
desses conceitos entre os funcionários e prestadores de serviço, estabelecimento de
princípios ambientalistas como uso de materiais reciclados e a promoção da diversidade
no local de trabalho.
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Nos últimos tempos, aconteceu a ampliação da Responsabilidade Social
Empresarial e dos conceitos vinculados ao tema, como sustentabilidade empresarial ou
cidadania empresarial. Talvez isso tenha acontecido em resposta aos novos desafios
surgidos como características da globalização e do advento das tecnologias.
As empresas tornam-se componentes fundamentais para retificar e implantar
mudanças satisfatórias na sociedade e auxiliar no alinhamento das distorções que o
Estado não conseguiu sozinho realizar e que possivelmente nunca realizaria se outros
personagens, dentre eles a própria sociedade civil, não almejassem e buscassem um
mundo econômico, social e ambientalmente sustentável.
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Case empresa
Bovespa
A BM&FBOVESPA é uma empresa compromissada com a sustentabilidade,
fazendo parte de iniciativas como o Pacto Global da ONU, que congrega empresas e
visa ao crescimento sustentado da economia mundial e à inclusão social.
O Instituto BM&FBOVESPA de responsabilidade sócio ambiental foi criado em
2007, como uma associação sem fins lucrativos, para integrar e coordenar os projetos de
responsabilidade social e ambiental da Bolsa.
Desta forma, atua no sentido de fomentar a participação da Bolsa nos esforços
realizados pela sociedade para promover o desenvolvimento sustentável, com foco em
iniciativas voltadas para a inclusão social e econômica da população, a preservação do
meio ambiente e o fortalecimento da sociedade civil.
Atenção especial é dedicada à educação, principalmente, de crianças e jovens,
acreditando-se que este é o melhor caminho para incentivar as mudanças sociais e
econômicas necessárias para a construção de uma sociedade onde haja maior respeito
pelos direitos humanos e melhores condições de vida para todos.
Neste contexto, as iniciativas do Instituto são direcionadas para:


Reforço e complementação à educação formal;



Capacitação profissional de jovens;



Disseminação do conhecimento sobre democracia;



Preservação e recuperação do meio ambiente;



Prática de esportes, como instrumento de desenvolvimento humano;



Criação de meios para estimular a participação das empresas e da sociedade em
geral nestas atividades.
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Visão
Ser um agente de desenvolvimento do capital social brasileiro.
Missão
Promover a democracia e o investimento privado em projetos de responsabilidade social
e ambiental.
Objetivos Estratégicos


Propiciar meios para a prática da responsabilidade social e ambiental,
aproximando investidores sensíveis às causas e ONGs, a fim de fortalecer o
investimento social privado, em ambiente seguro e transparente.



Sistematizar e disseminar o conhecimento sobre democracia e adotar outras
iniciativas educacionais, visando ao fortalecimento da sociedade civil.



Promover a inserção social e econômica, por meio da difusão da importância da
poupança e do investimento em atividades produtivas para o desenvolvimento
do País.

Projetos
Bolsa de Valores Sociais e Ambientais

Programa pioneiro mundial, inspirado no modelo operacional de uma bolsa de valores
que viabiliza a arrecadação de fundos para ONGs brasileiras.
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Direitos Humanos Nota Dez

Este programa divulga os preceitos da Declaração e estimula a população a levar esses
conhecimentos para a vida toda, transformando-os em atitudes em seu dia-a-dia.

Espaço Esportivo e Cultural BM&FBOVESPA

Este programa oferece atividade orientadas de esportes, artes e cultura, buscando a
construção do indivíduo de forma integral no bairro de Paraisópolis, Capital-SP.

Filantropia

O Instituto contribui com ONGs, direcionadas para diferentes objetivos e públicos.

Turismo Cultural

A Bolsa é um dos destinos do passeio cultural realizado nos Centro de São Paulo para
crianças e jovens.
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Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)
Hoje, há consenso que tanto do ponto de vista ético, como do ponto de vista
pragmático, o desenvolvimento sustentável representa a única saída para conciliar
produção de riqueza e bem estar para a sociedade sem comprometer a sobrevivência do
planeta e da espécie humana. Baseado nesta constatação, o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) assumiu um grande desafio:
criar condições no meio empresarial e nos demais segmentos da sociedade para que haja
uma relação harmoniosa entre essas três dimensões da sustentabilidade - econômica,
social

e

ambiental.

Fundado em 1997, o CEBDS é uma coalizão dos maiores e mais expressivos
grupos empresariais do Brasil. Com faturamento anual correspondente a 40% do PIB
nacional, nossas empresas geram juntas mais de 600 mil empregos diretos e um número
mais expressivo ainda de empregos indiretos. Mas o CEBDS não atua sozinho. Como
representante do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que
conta com a participação de 185 grupos multinacionais, que faturam anualmente US$ 6
trilhões e geram 11 milhões de empregos diretos, o CEBDS integra uma rede global de
mais de 50 conselhos nacionais que estão trabalhando para disseminar uma nova
maneira

de

fazer

negócios

ao

redor

do

mundo.

O CEBDS consolidou sua posição de referência como principal representante
do setor empresarial que lidera um revolucionário processo de mudança: transformar o
modelo

econômico

tradicional

em

novo

paradigma.

Sensibilizando e mobilizando empresas para que esta visão seja ampliada, o
CEBDS trabalha em parceria com as mais renomadas instituições acadêmicas e
organizações não-governamentais, como também atua como porta-voz das empresas
junto aos governos, não apenas para defender os interesses específicos de seus
associados, mas, principalmente, para construir uma política geral de desenvolvimento
sustentável

em

benefício

da

sociedade

brasileira.

Para viabilizar esta estratégia, o CEBDS vem estreitando sua relação com o
governo federal e hoje integra a Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável
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e da Agenda 21, Grupo Institucional de Produção Mais Limpa, Fórum Brasileiro de
Mudança Climática, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, Fórum de
Competitividade e Biotecnologia e outros órgãos que operam em nível ministerial.
Missão

Integrar os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável* no contexto de
negócio, conciliando as dimensões econômica, social e ambiental.

*Desenvolvimento Sustentável é um conceito que busca conciliar as necessidades
econômicas, sociais e ambientais sem comprometer o futuro de quaisquer dessas
demandas. Como impulsor da inovação, de novas tecnologias e da abertura de novos
mercados, o desenvolvimento sustentável fortalece o modelo empresarial atual baseado
em ambiente de competitividade global.

Visão

"A mais respeitada referência de negócios sobre desenvolvimento sustentável no Brasil"

Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia
No dia 05 de junho comemora-se o dia do meio ambiente.
A criação da data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU
(Organização das Nações Unidas), a fim de tratar assuntos ambientais, que englobam o
planeta, mais conhecido como conferência das Nações Unidas.
A conferência reuniu 113 países, além de 250 organizações não governamentais,
onde a pauta principal abordava a degradação que o homem tem causado ao meio
ambiente e os riscos para sua sobrevivência, onde a diversidade biológica deveria ser
preservada acima de qualquer possibilidade.
Nessa reunião, criaram-se vários documentos relacionados às questões
ambientais, bem como um plano para traçar as ações da humanidade e dos governantes
diante do problema.
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A importância da data é devido às discussões que se abrem sobre a poluição do
ar, do solo e da água; desmatamento; diminuição da biodiversidade e da água potável ao
consumo humano, destruição da camada de ozônio, destruição das espécies vegetais e
das florestas, extinção de animais, dentre outros.
A partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho de preservação ambiental, através
da secretaria especial do meio ambiente, para levar à população informações acerca das
responsabilidades de cada um diante da natureza.
Mas em face da vida moderna, os prejuízos ainda estão maiores. Uma enorme
quantidade de lixos é descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas de plástico,
latas de alumínio, vidros em geral, papéis e papelões, causando a destruição da natureza
e a morte de várias espécies animais.
A política de reaproveitamento do lixo ainda é muito fraca, em várias
localidades ainda não há coleta seletiva; o que aumenta a poluição, pois vários tipos de
lixos tóxicos, como pilhas e baterias são descartados de qualquer forma, levando a
absorção dos mesmos pelo solo e a contaminação dos lençóis subterrâneos de água.
É importante que a população seja conscientizada dos males causados pela
poluição do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação.
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Capítulo II: Responsabilidade sócioambiental no Brasil
História no Brasil
No Brasil, de certo o processo foi mais lento que na Europa e Estados Unidos.
No entanto, com o fim do regime militar e da repressão política, o Brasil verifica uma
explosão de organizações civis. O exercício da cidadania, até então reprimido, ganha
novo impulso através da sociedade civil organizada, a qual naquele momento passa a
atuar ativamente na promoção de políticas de cunho social. No Brasil, o movimento de
apoio à responsabilidade social, ganha impulso a partir dos anos 90 e é conseqüência do
surgimento de um sem-número de organizações não governamentais, assim como do
crescimento não igualitário dos anos do “milagre econômico”.
Diante da deficiência do Estado em suprir nossas severas demandas sociais,
empresas atuam cada vez mais de forma proativa e incorporam um discurso social mais
justo. São pelas razões acima que, em face de uma crescente cobrança por transparência,
não basta hoje atuar de forma responsável, mas é preciso mostrar resultados. Por isso,
empresas demonstram sua performance social em relatórios corporativos das mais
diversas formas e modelos.
Quanto ao formato do que se convencionou chamar “Balanço Social”, este pode
ser o mais variado. Balanços Sociais modernos contam podem contar com edições
luxuosas, de impressionante impacto visual, a dados quantitativos simples que
sucintamente retratam a performance sócio-ambiental da empresa. De modo geral, a
lógica atrás dos relatórios sócio-ambientais é simples. Empresas devem prestar contas
não só aos seus acionistas, mas agora o espectro de “stakeholders” é muito mais amplo
e consumidores, empregados, e até outros atores sociais, como sindicatos e ONGs, estão
dentro da esfera de interesse do mundo empresarial.
O certo é que a divulgação da performance social de uma empresa interessa
grupos empresariais pelas mais diversas razões. A primeira se refere à ética e ao
princípio pelo qual empresas, na qualidade de atores sociais, têm ativa participação no
crescimento de uma nação e, portanto, devem prestar contas à sociedade. No entanto,
razões de cunho prático se somam a estas e, felizmente, fazem da divulgação dos
“Balanços Sociais” uma prática cada vez mais comum. Interessa a empresas a
divulgação de seus casos de boa prática empresarial.
12

A idéia de balanço foi tomada emprestada da ciência contábil e cria uma série de
mal-entendidos, como o pressuposto de que existe um “ativo” e um “passivo” social,
mas também a errônea impressão que valores e produtos sócio-ambientais, de difícil
definição e utilidade, são objetos de mensuração contábil segura. A confusão
instrumental criada é, portanto, evidente. A segunda reserva ao modelo em voga no
Brasil é de ordem de conteúdo.
No entanto, como dissera Churchill sobre a democracia, “a pior forma de
governo, excetuando-se todas as outras que foram tentadas através dos tempos”, o
Balanço Social nos moldes brasileiros é ainda a melhor forma de relatar a performance
social de empresas, na falta de substituto melhor. Vale lembrar, todavia, que a
responsabilidade social, assim como o Balanço Social, são fenômenos recentes e ainda
há muito a ser desenvolvido. Empresas ainda estão no aprendizado de sua cidadania e o
Balanço Social surge como importante marco referencial para aqueles que,
voluntariamente, buscam um melhor exercício de sua responsabilidade para com a
sociedade.
É por isso que, ainda que o RESPONSABILIDADESOCIAL.COM discorde
com alguns pontos do Balanço Social hoje em ampla circulação no país, acreditamos
que a iniciativa é louvável e deve ser estimulada, por representar um importante avanço
conceitual. A seguir, o RESPONSABILIDADESOCIAL.COM oferece algumas
indicações úteis sobre o tema, além de um breve apanhado de relatórios sócioambientais:
GRI.- O Global Reporting Initiative (GRI) é atualmente um dos modelos de prestação
de contas em ações sócio-ambientais mais completo que existe. É amplamente utilizado
por empresas multinacionais e tem o apoio das Nações Unidas. Recentemente, o GRI
completou

sua

comissão

permanente

para

constantemente

atualizar

suas

recomendações.
IBASE. - O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) – através da
figura do saudoso Herbert de Souza, o Betinho, foi o pioneiro na discussão de relatórios
corporativos com enfoque social no Brasil. O modelo proposto pelo IBASE começou a
ser discutido em meados de 1997 e é um demonstrativo anual publicado pela empresa
reunindo um conjunto de informações sobre projetos, benefícios e ações sociais
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dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à
comunidade. O modelo proposto pelo IBASE é hoje hegemônico no Brasil e ainda é
bem atraente. A principal característica do modelo é sua simplicidade e caráter
voluntário.
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Instituto Ethos
O Instituto Ethos foi fundado com o propósito de auxiliar as empresas a
assimilar o conceito de responsabilidade social empresarial e incorporá-lo ao dia-a-dia
de

sua

gestão,

num

processo

contínuo

de

avaliação

e

aperfeiçoamento.

Seus associados – empresas de diferentes setores e portes – são estimulados a
estabelecer padrões éticos de relacionamento com seus funcionários, clientes,
fornecedores e acionistas, com a comunidade em que atuam, com o poder público e com
o

meio

ambiente.

Ao adotar uma nova maneira de fazer negócios, obedecendo aos princípios do
desenvolvimento sustentável, essas empresas estão contribuindo decisivamente para
melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas do país.
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização nãogovernamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a
gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na
construção de uma sociedade sustentável e justa. Seus 1367 associados – empresas de
diferentes setores e portes – têm faturamento anual correspondente a aproximadamente
35% do PIB brasileiro e empregam cerca de 2 milhões de pessoas, tendo como
característica principal o interesse em estabelecer padrões éticos de relacionamento com
funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com o
meio

ambiente.

O Instituto Ethos trabalha em cinco linhas de atuação.

1. Ampliação do movimento de responsabilidade social empresarial. Sensibilização
e engajamento de empresas em todo o Brasil, articulação de parcerias, sensibilização da
mídia para o tema da RSE, coordenação da criação do comitê brasileiro do Pacto
Global da

ONU etc.

2. Aprofundamento de práticas em RSE. Indicadores Ethos de RSE – incluindo
versões para micro e pequenas empresas e para alguns setores da economia –
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, Conferência Internacional anual, para mais de 1.000 participantes, constituição de
redes de interesse, promoção da publicação de balanços sociais e de relatórios de
sustentabilidade

e produção

de

publicações

e

manuais

práticos.

3. Influência sobre mercados e seus atores mais importantes, no sentido de criar
um ambiente favorável à prática da RSE. Desenvolvimento de critérios de
investimentos

socialmente

responsáveis

com

fundos

de

pensão

no

Brasil,

desenvolvimento de programa de políticas públicas e RSE e participação em diversos
conselhos

4.

governamentais

Articulação

do

para

discussão

movimento

de

da

RSE

agenda

com

pública

brasileira.

políticas

públicas.

a) desenvolvimento de políticas para promover a RSE e desenvolver marcos legais;
b) promoção da participação das empresas na pauta de políticas públicas do Instituto
Ethos;
c) fomento à participação das empresas no controle da sociedade, por meio de
acompanhamento e cobrança das responsabilidades legais, transparência governamental
e

conduta
d)

divulgação

da

RSE

em

ética;
espaços

públicos

e

eventos;

e) estruturação de processos de consulta a membros e parceiros da companhia.

5. Produção de informação. Pesquisa anual "Empresas e Responsabilidade Social –
Percepção e Tendências do Consumidor", produção e divulgação de conteúdo e um site
de referência sobre o tema na internet, coleta e divulgação de dados e casos das
empresas e promoção de intercâmbio com entidades internacionais líderes no tema da
responsabilidade social.
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Empresas associadas
Empresas, entidades empresariais e instituições de ensino podem se associar ao
Instituto Ethos. Seus associados – empresas de diferentes regiões, setores e portes – têm
faturamento anual correspondente a cerca de 35% do PIB brasileiro e empregam em
torno de 2 milhões de pessoas. Compartilham entre si o interesse em estabelecer
padrões éticos de relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, comunidade,
acionistas,

poder

público

e

com

o

meio

ambiente.

As empresas associadas participam de uma série de atividades que as ajudam a
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compreender e a incorporar a RSE no seu dia-a-dia. Têm acesso a fóruns de discussões,
reuniões, palestras e debates e a um banco de dados que vem reunindo práticas
empresariais socialmente responsáveis de excelência. Têm acesso, ainda, a publicações
de apoio à implementação de políticas e práticas de RSE. Princípios e compromissos
orientam a relação entre a empresa e o Instituto Ethos. Aceitá-los é pré-requisito para a
associação.

1º. Encontro “Cidades e Mudanças Climáticas”
Em Maio deste ano o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) realiza no dia 6 de maio de 2010 o primeiro encontro do
Sustentável 2010, que tem como tema “Cidades e Mudanças Climáticas”. Esse evento é
parte de um ciclo de três encontros que serão realizados dentro da programação do
Sustentável 2010, iniciativa que tem como objetivo discutir a sustentabilidade.

O

primeiro

encontro,

que

será

transmitido

ao

vivo

pelo

site

http://www.cebds.org.br/sustentavel/, irá debater as mudanças previstas na preparação
do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os principais destaques serão
o lançamento do estudo Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças
Climáticas, de Sérgio Besserman Viana e Daniel Hogan, e a 1ª. Jornada de Construção
Sustentável CEBDS, que irá abordar o tema “Sustentabilidade: o Legado da Copa”.
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O mundo está mudando
O movimento da RSE decorre de três fatores que marcam a época atual:
• a revolução tecnológica (satélites, telecomunicações), que eliminou distâncias e
multiplicou a troca de informações via televisão, jornais, rádio, telefone e internet;

• a revolução educacional, que é conseqüência do número cada vez maior de pessoas
que freqüentam escolas e querem mais informações;

• a revolução cívica, que é representada por milhões de pessoas organizadas de todo o
mundo reunidas em associações e organizações não-governamentais (ONGs),
defendendo seus direitos e seus interesses, como a promoção social e a proteção
ambiental.

E estes fatores ocorrem num momento em que chegamos ao limite do uso dos recursos
naturais.
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Linha do Tempo
2007 – É criado o Movimento Nossa São Paulo. 2008 – O Movimento Nossa São Paulo
consegue aprovação de lei que obriga os próximos prefeitos da cidade a prestarem
contas de suas ações.
2006 – É lançado o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.
2005 – Publica O Compromisso das Empresas com as Metas do Milênio, reunindo um
conjunto de iniciativas empresariais brasileiras para enfrentar os desafios globais
indicados pela ONU.
2004 – É criado o Uniethos – Educação para a Responsabilidade Social e
Desenvolvimento Sustentável. – Tem início o Projeto Tear -Tecendo Redes
Sustentáveis
2003 – É lançada a “Carta de Princípios”, com o desafio de aperfeiçoar suas práticas de
gestão numa visão sustentável.
2002 – É realizado o estudo “Matriz de Evidências”, destinado a relacionar aspectos
fundamentais da sustentabilidade a fatores de sucesso por negócios.
2001 – O Instituto Ethos é reconhecido como organização da sociedade civil de
interesse público (Oscip). – É criado o Instituto Akatu, organização não-governamental
destinada a educar e mobilizar a sociedade para o consumo consciente.
2000 – É criado o Banco de Práticas, com experiências de empresas que se destacaram
nos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social.
1999 - Realiza a primeira Conferência Nacional de Empresas e Responsabilidade
Social.
1998 – Lança o manual Responsabilidade Social Empresarial – Primeiros Passos, a
primeira de uma série de publicações destinadas a conscientizar executivos e
empresários.
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Capítulo III: Case Natura
Empresa
A Natura é uma marca de origem brasileira, nascida das paixões pela cosmética
e pelas relações, presente em sete países da América Latina e na França. No Brasil, é a
indústria líder no mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal, assim como no
setor da venda direta. Desde 2004, é uma companhia de capital aberto, com ações
listadas no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa).
No comportamento empresarial, gostam de criar valor para a sociedade como
um todo, gerando resultados integrados nas dimensões econômica, social e ambiental.
Acreditam que resultados sustentáveis são aqueles alcançados por meio de relações de
qualidade e, por isso, buscam manter canais de diálogo abertos com todos os públicos
com quem tem contato, em um exercício contínuo de transparência.
Os produtos são a maior expressão de nossa essência. Para desenvolvê-los,
mobilizam redes sociais capazes de integrar conhecimento científico e sabedoria das
comunidades tradicionais, promovendo, ao mesmo tempo, o uso sustentável da rica
biodiversidade botânica brasileira. Na sua produção, não utilizam testes em animais e
fazem observância estrita das mais rigorosas normas de segurança internacionais. O
resultado são criações cosméticas de alta qualidade, que proporcionam prazer e bemestar, com design inspirado nas formas da natureza.
Consideram as consultoras e os consultores nossos primeiros consumidores. É
por meio deles que os produtos Natura chegam às mãos de seus clientes, com quem
incentivam que estabeleçam relações de qualidade, baseadas no entendimento e no
atendimento de suas necessidades. Para isso, faz parte da atividade da consultoria o
conhecimento, a utilização e a vivência dos benefícios dos produtos Natura e de seus
conceitos antes de oferecê-los a parentes, amigos, conhecidos.
Estimulam o desenvolvimento pessoal, material e profissional de consultoras e
consultores e os encorajamos a se tornarem agentes de transformação, contribuindo para
a disseminação do conceito do bem estar bem e para a construção de uma sociedade
mais próspera, mais justa e mais solidária.
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Linha Ekos

Os produtos da linha Natura Ekos unem a tradição popular ao uso sustentável de
ativos da biodiversidade brasileira, despertando a consciência de que somos parte de
uma só natureza e do quanto somos responsáveis por tudo aquilo que nos cerca. A linha
Natura Ekos busca preservar e difundir nosso patrimônio ambiental, cultural e social,
criando riquezas para todos. Imersos nos prazeres das águas e no despertar dos toques
de cada banho, os produtos Natura Ekos, com extratos vegetais, óleos essenciais, cores
da terra, texturas e fragrâncias da natureza, foram especialmente concebidos para
proporcionar prazer e bem-estar.
Extraídos das matas, campos e cerrados brasileiros, os ativos da linha provêm de
áreas de cultivo e reservas extrativistas registradas no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A andiroba é proveniente da
Reserva Extrativista do Médio Juruá, no Amazonas. A castanha-do-pará vem da
Reserva Extrativista Iratupuru, no Amapá. O Projeto Reca, em Rondônia, é o
responsável pelo fornecimento de Cupuaçu. Já a pitanga, o guaraná, o maracujá e a
macela do campo são provenientes de áreas de cultivo e manejo orientados para
preservação dos recursos naturais e fixação do trabalhador em seu local de origem.
Para garantir que os recursos da flora brasileira sejam extraídos de acordo com
os padrões social e ambientalmente corretos, a Natura formatou o Programa de
Certificação de Fornecedores de Produtos Florestais para as áreas e reservas com as
quais se relaciona. O programa é composto, em síntese, por seis etapas: auditoria do
local de origem dos ativos, elaboração de um plano de manejo, avaliação do impacto
ambiental e social, implantação do plano de manejo, obtenção do certificado e
monitoramento periódico. O certificado de manejo florestal sustentável será expedido
pela Imaflora, instituição que representa no Brasil o Forest Stewarship Council (FSC),
organização ambiental que monitora a certificação de produtos florestais, reconhecida
internacionalmente.
Os produtos da linha Natura Ekos são biodegradáveis, decompondo-se na
natureza em até 28 dias. Eles também possuem embalagens recicláveis, frascos em
resinas com uma porcentagem de material reciclado e a opção de refil para todos os seus
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produtos. Para lançar essa nova linha, a Natura investiu R$ 11 milhões em pesquisa,
desenvolvimento e esforços de marketing.

Linha Ekos
ANDIROBA
Originária da Amazônia brasileira, princi-palmente em ilhas e várzeas do baixo Rio
Solimões, a andiroba é uma árvore que produz flores com fragrâncias e uma castanha
marrom rica em óleo.
Uso cosmético: com propriedades emo-lientes, o óleo de andiroba deixa a pele macia e
lisa. Os caboclos fazem sabonete medicinal usando o óleo da semente de andiroba,
cinzas de madeiras e resíduos da pele do coco.
BURITI
Típico das regiões brejosas, o buriti é uma palmeira de grande porte, com até 35m de
altura e folhas grandes dispostas em leque. Suas flores são amareladas e caem em
longos cachos. O fruto castanho-averme-lhado tem superfície revestida por escamas
brilhantes e polpa amarelo forte. Nas regiões onde se encontra, o buriti é a planta mais
importante, de onde o homem local aprendeu a retirar parte essencial do seu sustento.
Por isso é considerada pelos nativos como a Árvore da Vida, pois dela tudo se
aproveita. Buriti é um nome derivado do tupi-guarani e significa “o que contém água”.
Uso cosmético: devido à sua composição graxa, o óleo de buriti possui propriedades
emolientes, que proporcionam maciez e um toque sedoso à pele.
CASTANHA-DO-PARÁ
A castanheira é uma das maiores árvores da Amazônia, atingindo em média 30 a 50m, e
pode viver até mil anos. Seu fruto é uma grande cápsula (semente) de madeira esférica
de cor castanho-escuro, que contém de 12 a 25 castanhas envoltas por uma polpa
amarela.
Uso cosmético: de propriedades emolientes, hidratantes e lubrificantes, o extrato da
castanha é um excelente condicionador de cabelo, proporcionando brilho, sedosidade,
maleabilidade e maciez. O óleo da castanha é um excelente hidratante capaz de formar
uma película protetora, impedindo a evaporação da água da pele, deixando-a suave e

23

macia. Graças à sua composição graxa, o óleo também é utilizado na fabricação de
sabonetes finos.
CUPUAÇU
Originário da Amazônia brasileira, o cupuaçu é uma fruta de forma esférica de até 25cm
de comprimento. As folhas de sua árvore são grandes. Possuem várias sementes
envoltas por uma polpa branca, ácida, de aroma forte e agradável.
Uso cosmético: a manteiga de cupuaçu é ótimo hidratante, graças à sua alta capacidade
de absorção de água – duas vezes maior que a da lanolina –, o que possibilita a
recuperação da umidade natural da pele. A manteiga de cupuaçu age sobre o tecido
cutâneo, formando um filme protetor que impede a evaporação da água na pele.
GUARANÁ
Arbusto da Amazônia brasileira que atinge em média 5m de comprimento, com frutos
de cor vermelha que se abrem expondo, no centro de uma polpa branca, a semente
marrom-escura. O nome da planta deriva dos Guaranis, uma tribo da Amazônia.
Uso cosmético: em produtos para o corpo, o extrato de guaraná é usado por suas propriedades adstringentes e tonificantes, promovendo sensação de vigor durante e depois
do banho.
MACELA DO CAMPO
A macela do campo cresce nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. É uma herbácea que
atinge até 50cm de altura. Para que sejam aproveitados os princípios ativos da planta, a
colheita deve ser feita quando surgem as inflorescências, ou seja, antes da completa
maturação.
Uso cosmético: o extrato de macela possui flavonóides e óleos essenciais que atuam
como antiinflamatório e antisséptico, protegendo o couro cabeludo.
MARACUJÁ
Originário do Sul e Sudeste do Brasil, o maracujá é uma trepadeira com flores viçosas e
frutos de coloração verde, amarelada ou alaranjada. O nome maracujá é de origem tupiguarani e deriva do termo murukuia que significa “comida preparada em cuia”, numa
alusão ao formato do seu fruto.
Uso cosmético: o óleo de maracujá apresenta rica composição de ácidos graxos,
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auxiliando na restauração da camada lipídica da pele e conferindo emoliência através da
formação de um filme, deixando a pele macia.
PITANGA
Presente nas matas de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, a pitangueira é um arbusto
de tronco tortuoso e de casca fina, com frutos alaranjados ou vermelhos. Pitanga é uma
palavra de origem Tupi e significa vermelho.
Uso cosmético: com propriedades adstringentes devido a seu teor de taninos, o extrato
de pitanga ajuda a controlar a oleosidade do cabelo. Sua composição é rica em
vitaminas e alfa-hidroxiácidos, o que ajuda a recuperar a vitalidade dos fios, deixando o
cabelo com aspecto natural e saudável.
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Desempenho SócioAmbiental
A gestão responsável para a Natura é caracterizada por:
1. Estabelecimento de relações de qualidade com todos os públicos da empresa,
baseadas na ética, na transparência e em canais de diálogos abertos.
2. Definição de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável.
Fonte: Definição do Instituto Ethos para Responsabilidade Social
Qualidade das Relações
Desde sua fundação, a Natura baseia suas atividades na crença de que a empresa
é um organismo vivo, um dinâmico conjunto de relações.
Por isso, relações de qualidade têm sido uma marca na construção da Natura. O
comprometimento crescente da companhia com práticas responsáveis de gestão dos
negócios nas últimas décadas fez com que esse tema adquirisse nova dimensão. Outros
aspectos passaram a ser levados em conta, entre eles o fato de a empresa ter entrado
com força em outros países, relacionando-se com outras culturas.
O desafio de concretizar ou quantificar a qualidade ética das relações, em todos
os seus aspectos, nas diversas culturas passou a ser objeto de reflexão e ação da
empresa.
Assim, os nossos canais de diálogo com os diversos públicos têm sido analisados
e valorizados como parte fundamental da nossa maneira de fazer negócios. O desafio é
ter canais abertos que registrem as questões levantadas, de forma confidencial ou não, e
que elas sejam tratadas, acompanhadas e respondidas, com o apoio das várias áreas
envolvidas.
Acreditamos que essas conexões sejam as que proporcionam melhor
performance, ao nos possibilitar prever demandas e construir de forma compartilhada o
futuro do negócio.
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Ambiental
A Natura assume que uma empresa ambientalmente responsável deve gerenciar
suas atividades de maneira a identificar os impactos sobre o meio ambiente, para reduzir
aqueles que são negativos e amplificar os positivos. Deve, portanto, agir para a
manutenção e a melhoria das condições ambientais, minimizando ações próprias
potencialmente agressivas ao meio ambiente e disseminando para outras empresas as
práticas e os conhecimentos adquiridos na experiência da gestão ambiental. A política
de meio ambiente contempla a responsabilidade para com as gerações futuras, a
educação ambiental, o gerenciamento do impacto do meio ambiente e do ciclo de vida
de produtos e serviços e a minimização de entradas e saídas de materiais.
Social
A Natura segue, em suas práticas de gestão, princípios estabelecidos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o da liberdade e igualdade dos seres
humanos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, origem étnica ou social
(GRI HR1). Também é uma das primeiras empresas brasileiras signatárias do Pacto
Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas – ONU.
Para mobilizar as Consultoras e os Consultores, a empresa utiliza seus diversos
veículos de comunicação. Material impresso, vídeos, sites, entre outros, exploram os
seguintes temas: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Campanha de Educação de
Jovens e Adultos, redução do impacto ambiental, biodiversidade brasileira,
empreendedorismo

e

protagonismo

feminino,

amamentação,

desenvolvimento

sustentável.
Essas não são ações isoladas. Muitas atividades desenvolvidas pela empresa
estão dentro do escopo das Metas do Milênio. Alguns exemplos são os programas Crer
para Ver e Agenda 21 em Cajamar e o projeto 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da
Paz, apoiado pela Natura.
Para acompanhamento das suas metas sociais, a Natura tem, além dos
procedimentos específicos das áreas, o Sistema de Gestão da Sustentabilidade. Por meio
dele, faz diagnósticos e recomendações para a elaboração de planos de ação no campo
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da qualidade das relações. Esses planos se transformam então em metas e indicadores,
que são acompanhados pelos comitês de cada área.
O sistema funciona apoiado pela Rede de Responsabilidade Corporativa,
formada por colaboradores de todas as áreas da empresa. Um dos seus principais papéis
é atuar como facilitadora na etapa de diagnóstico, realizado para identificar os pontos
críticos do relacionamento da Natura com todos os seus públicos. Além disso, os cerca
de 50 colaboradores da Rede atuam como disseminadores dos princípios da gestão
responsável por toda a empresa, para que os colaboradores possam entendê-los e
traduzi-los em ações no dia-a-dia.
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Matéria Responsabilidade socioambiental
Bradesco, Petrobras e Natura entre as 100 mais sustentáveis do mundo

Ranking

da

revista

canadense

Corporate

Knight,

especializada

em

responsabilidade social empresarial coloca o Bradesco, a Petrobras e a Natura
entre as 100 empresas mais sustentáveis do mundo. As corporações brasileiras ficaram
respectivamente na 94ª, 96ª e 99ª posições.
Apresentada há uma semana em Davos, na Suíça, durante o Fórum de Líderes,
a 6ª edição do ranking da Corporate Knight foi elaborada a partir das observações de
um

conselho

de

17

especialistas

em

responsabilidade

socioambiental

e

sustentabilidade, entre os quais o brasileiro Ricardo Young, presidente do Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
Para chegar às melhores, os especialistas consideraram dez critérios técnicos
observados nos relatórios oficiais das empresas, levando em conta variáveis como a
emissões de CO2, eficiência energética, pagamento de impostos, a melhor
relação entre a remuneração do executivo principal e dos trabalhadores,
geração resíduos e a capacidade de inovação.
O ranking é formado por 24 países. O primeiro lugar ficou com o Reino Unido (
21 empresas listadas), seguido pelos EUA (12), o bloco dos escandinavos (10),
Austrália e Canadá (com 9 empresas cada) e Suíça (6).
As três corporações mais sustentáveis foram a General Electric (EUA), a Pacific
Gas & Electricity (EUA) e a empresa de logística Tnt Nv (Holanda). Pesou a favor da
campeã GE, segundo os coordenadores do ranking, o baixo índice de produção de
resíduos, a alta diversidade de gênero nos quadros de funcionários e a eficiência na
redução das emissões.
É a primeira vez que empresas brasileiras são classificadas no Top 100. Contou
pontos para o Bradesco a excelente relação entre produtividade e emissões de gases
de efeito estufa, embora o banco tenha ficado em último lugar no item geração de
resíduos, um dos critérios analisados.
Já a Petrobras demonstrou bom desempenho na eficiência energética de sua
produção. E sua posição na tabela só não foi melhor graças à baixa diversidade de
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gênero no conselho de administração: dos oitos membros, apenas a presidente
(Dilma Rousseff) é mulher.

Considerada nacionalmente um ícone da sustentabilidade empresarial, a Natura
obteve o seu lugar na lista global por causa da clareza de seu relatório, feito
rigorosamente sob os critérios do GRI (Global Reporting Initiative), modelo consagrado
como o mais completo. Contra si, pesou o fato de não ter presença feminina no
conselho de administração.

Ricardo Voltolini
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Sustentabilidade Empresarial

Econômico: Geração de receita para a empresa.
Social: Longas jornadas de trabalho dos motoristas. Segurança ao
dirigir em áreas povoadas.
Ambiental: Emissão de gases. Manejo de resíduos.

Conclusão
No Brasil, o movimento de valorização da responsabilidade social empresarial
ganhou forte impulso na década de 90, através da ação de entidades não
governamentais, institutos de pesquisa e empresas sensibilizadas para a questão.
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A obtenção de certificados de padrão de qualidade e de adequação ambiental,
como as normas ISO, por centenas de empresas brasileiras, também é outro símbolo dos
avanços que têm sido obtidos em alguns aspectos importantes da responsabilidade
sócio-ambiental.
Muito do debate sobre a responsabilidade social empresarial já foi desenvolvido
mundo afora, mas o Brasil tem dado passos largos no sentido da profissionalização do
setor e da busca por estratégias de inclusão social através do setor privado.
O Índice Dow Jones Mundial de Sustentabilidade (DJSI) foi criado em 1999 e,
neste ano, 81 empresas mundiais do setor de petróleo e gás e 20 brasileiras tentaram seu
ingresso O questionário aborda questões de sustentabilidade, como governança
corporativa, gestão da marca e de risco, até as mais específicas para a indústria de
petróleo e gás, como mudança climática, padrões para fornecedores e gestão de projetos
sociais.
A Petrobrás conquistou o direito de compor, o Índice Dow Jones Mundial de
Sustentabilidade (DJSI), o mais importante índice internacional de sustentabilidade,
usado como parâmetro para análise dos investidores sócios e ambientalmente
responsáveis.
No Brasil integram Índice Dow Jones Mundial de Sustentabilidade (DJSI):
Aracruz Celulose, Banco Bradesco, Banco Itaú, Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG). No setor de petróleo e gás estão incluídas: BG Group, BP PLC, EnCana,
Nexen Inc, Repsol YPF, Royal Dutch Shell, Shell Canada Ltd., Statoil, Suncor Energy
Inc., Total S.A.
O levantamento da Market Analysis de 2007 aponta as dez melhores
corporações em Responsabilidade Social atuantes no Brasil. Entre as melhores avaliadas
estão Petrobras, Nestlé, Coca-Cola, Rede Globo, Unilever, Natura, Vale do Rio Doce,
AmBev, Bom Preço e Azaléia.
É fundamental uma conscientização de mudança cultural no ambiente da célula
social em relação ao seu entorno e a comunidade precisa de uma transformação cultural
para que a vida possa ser de melhor qualidade. Urgente se faz, também, o cuidado com
a natureza.
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E sobre isto ensina o Prof. Lopes de Sá: "Pouco adianta, para fins humanos, que
estejamos a apenas demonstrar que se investiu tanto ou quanto na solução de problemas
ecológicos ou em interesses sociais, se não conhecemos, pela reflexão, as bases lógicas
de uma interação entre a célula social e os seus estornos, entre a empresa e o meio em
que vive, entre a instituição e a sociedade."
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TEMA

Marketing verde

Pré-projeto apresentado na Disciplina de Pesquisa como requisito básico
para apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso no final do curso.

2

1. APRESENTAÇÃO

Algumas as empresas agora adotaram, outras querem adotar uma imagem
de politicamente correta em relação ao meio ambiente, mas será que esta
crescente responsabilidade social não é apenas uma jogada de marketing?
2. JUSTIFICATIVA

Estudar a diferenciação das empresas que realmente se importam com o meio
ambiente, tentando esclarecer assim as que falsamente dizem reduzir o
impacto de seus produtos no meio ambiente.

2.1 Importância do tema apresentado:

Mostrar como a pressão cultural pode afetar o comportamento das empresas.

2.2 Objetivos

2.2.1 Gerais

Este trabalho pretende mostrar a verdadeira identidade de algumas
empresas mostras se realmente estão preocupadas com o que dizem estar.
2.2.2 Específicos

Também pretendo mostrar que o poder da população sobre a industria é
muito maior do quer se imagina ser, a população pode mudar a filosofia de
muitas empresas.
2.3

Hipóteses
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Até que ponto as empresas cumprem realmente com o que dizem
quando o assunto é sustentabilidade e bem estar do planeta



As empresas estão deixando de lucrar com certas atitudes
politicamente corretas?

2.4 Referencial teórico
Responsabilidade Social Empresarial Ou Sustentabilidade Corporativa?
Em moda no mundo empresarial, os termos sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável muitas vezes causam confusão. Afinal, existe
diferença entre sustentabilidade corporativa e responsabilidade social?
Desenvolvimento sustentável diz respeito apenas ao meio ambiente ou engloba
o badalado triple bottom line?

Mais do que a preocupação com os termos ou jargões utilizados, o que
interessa para profissionais da área é a forma como as empresas encaram a
importância do equilíbrio entre lucro, meio ambiente e sociedade.
Se pararmos para pensar, o que começou como mera filantropia, aos
poucos foi ganhando volume e importância, chegando, com a hoje chamada
sustentabilidade corporativa, a níveis estratégicos dentro das corporações.

Nas décadas de 70 e 80, por exemplo, a preocupação da sociedade era
com o derramamento de óleo, a indústria baleeira e a guerra contra o
tabagismo.
A década de 90 concentrou a preocupação com a indústria da pesca, a
silvicultura, a indústria química e a igualdade no terceiro mundo. Já o século
XXI carrega o peso da responsabilidade das emissões de carbono, do
aquecimento global, da escassez de recursos naturais e da desigualdade social
em todo o mundo.

E não foi apenas a preocupação da sociedade que foi mudando ou se
tornando mais complexa ao longo dos anos.
A pressão exercida pelos mais diversos stakeholders acabou por criar
novos desafios para as empresas, fazendo com que estas se direcionassem a
uma melhor forma de gestão do risco, das pessoas e do próprio negócio.
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É justamente a melhor gestão do negócio a principal característica da
sustentabilidade corporativa nos dias de hoje.
Enquanto que anos atrás a área era gerida de forma isolada, vista como custo
e tinha os desafios focados em engajamento interno, reputação e relações
públicas, hoje a área é estratégica, integrada aos processos e vista como
oportunidade.

Mesmo que ainda haja empresas mais preocupadas com o retorno de
marketing proporcionado pela sustentabilidade, há diversas outras que não
apenas adotam o conceito, como cobram de sua cadeia produtiva a mesma
postura. Um exemplo bem recente é a exigência feita pela gigante de artigos
esportivos Adidas à Bertin, uma das maiores empresas brasileiras de
agronegócio, de que o couro fornecido não provenha da criação de gado em
áreas de desmatamento.
A atitude foi uma resposta ao relatório divulgado pelo Greenpeace, que aponta
a indústria pecuária na Amazônia brasileira como a maior fonte de
desmatamento no mundo.

A questão é que não importa se chamam de responsabilidade social ou
sustentabilidade corporativa, se existe uma área específica dentro da empresa
ou o profissional está alocado em RH, comunicação, ou mesmo marketing.
O que importa é que para estar alinhado às mais modernas práticas de
gestão, o conceito deve estar presente no planejamento estratégico e os
profissionais orientados para resultados, atentos às oportunidades de negócio
e lucro (sustentável, é claro).

E também não podemos nos esquecer da mudança cultural que a
sustentabilidade proporciona a uma empresa.
Ela só funciona efetivamente se estiver presente na filosofia da
organização, nos valores dos funcionários e em toda cadeia produtiva, de
ponta a ponta, até o consumidor final.
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Sem contar que não deve ser encarada de forma reativa, mas sim como
transformadora, permitindo que as empresas melhorem seus processos,
gerando economia, eficiência, valor de marca e reputação.

O CAPITALISMO E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nos princípios do capitalismo, aplicado à construção civil, o objetivo é o
aumento na qualidade da obra, alcançado pela padronização na dosagem do
concreto e pelas milimétricas dimensões, respeitadas nas várias opções de
elementos, revestimentos e formas produzidas.

Também é preceito do capitalismo o menor prazo para execução da
obra. Tal preceito coaduna-se com os sistemas construtivos industriais, uma
vez que não ocorre o desperdício de tempo dispensado para a execução in
loco de todos os elementos, como no sistema artesanal.

Assim, utilizando-se dos sistemas construtivos industriais, conclui-se a
obra em menor tempo. A conseqüência é que a obra assim edificada pode já
ser usada, dando o retorno do investimento o mais breve possível, em um
custo relativamente baixo, promovido pela: 1) produção em série; 2) pela
racionalização da mão-de-obra; 3) pelo menor desperdício e conseqüente
pouca geração de resíduos. Tal condição contribui para a sustentabilidade do
meio ambiente, principalmente dentro do canteiro de obras, que é o maior vilão
neste quesito.
A utilização de menor quantidade de horas/homens; e a redução de
incidentes ao alto risco no trabalho (pela diminuição de mão-de-obra
empregada para a execução de elementos que exijam muito dos operários),
são os fatores positivos que implicam na, cada vez maior, utilização de
elementos pré-fabricados industriais pelo segmento da construção civil.
Se antes a preocupação estética em relação a esse tipo de construção
era um problema, hoje, o que se vê, é a solução deste problema por parte da
indústria de pré-fabricados, que aumenta as opções de concepções das
estruturas e acabamentos, conseguindo com isso alcançar todos os
parâmetros mencionados. Consegue ainda uma melhor aceitação por parte dos
projetistas, que se preocupam desde o projeto em adaptá-lo aos sistemas pré
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fabricados industriais. Outro sistema é o da falada construção a seco, o “dry
wall”, que aumenta a velocidade de execução da obra, diminui os resíduos
produzidos e também as cargas nas estruturas o que, conseqüentemente,
reduz o custo total do empreendimento.
A indústria, mais uma vez à frente disto, se encarrega da produção
rápida e das várias opções lançadas no mercado, sempre dando ênfase na
sustentabilidade ao meio em que estará inserida essa edificação.
O ponto negativo de tudo isso é que, mais uma vez, se exclui os
trabalhadores não especializados na fabricação e montagem desses
elementos. Negativa também é a atitude em que se baseia a indústria desses
pseudo-eco-produtos, mascarados pela ilusão de consumo ecologicamente
corretos, conforme denunciado por Possamai:
O que se esconde por trás desta nova consciência ecológica do modo
de produção capitalista é o lançamento, em escala de mercado, de ecoprodutos: o carro ecológico, a casa ecológica, enfim, produtos simplesmente
remodelados, que atingem diretamente os interesses de uma classe
consumidora, portanto com poder de compra, que entende a questão ambiental
através da ótica de um hábito, o do consumo ecologicamente correto.
(POSSAMAI, 2005).
A carência habitacional teria uma solução com a adoção desses
métodos para, em pouco tempo e com recursos não tão onerosos, reverter o
quadro de favelamento da população de baixa renda. Mas e o desemprego,
como ficaria? Conseguir com isso, uma sustentabilidade do meio sem que haja
uma preocupação com a sustentebilidade de quem vive e promove esse meio
é, nesse um ponto de vista, um erro, com uma conseqüência negativa e a ser
pensada.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E A INDUSTRIA PETROLÍFERA
NACIONAL: RELAÇÃO SOCIEDADE x EMPRESAS
O conceito de responsabilidade social empresarial ainda é relativamente
novo e vem, paulatinamente, ganhando espaço na gestão dos negócios das
grandes empresas do mundo inteiro, inclusive do Brasil.
O comportamento do consumidor para com as empresas vem mudando
nos últimos tempos, principalmente no que diz respeito à responsabilidade
social.
Essa mudança no comportamento vem implicando alterações no
mercado e nas empresas.
O setor petrolífero ocupa uma posição muito importante no comercio,
tanto internacional quanto nacional, e conseqüentemente é um importante
agente de transformação no cenário mundial. Nesse sentido, esse trabalho tem
como finalidade estudar e analisar questões socialmente responsáveis ligadas
à indústria de petróleo nacional, relacionando-as com a percepção do
consumidor sobre em quais áreas uma grande empresa pode
efetivamente contribuir parra à sociedade.

3

Coleta dos dados

A coleta de dados será feita a partir de pesquisas na internet e revistas.

3.1 Previsão para a metodologia

O projeto terá início com um grande referencial teórico, para proporcionar uma
excelente base para a coleta de dados a fim de conseguir um perfeito
entendimento do comportamento das empresas no que diz respeito a
sustentabilidade.
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TEMA

Marketing verde

Pré-projeto apresentado na Disciplina de Pesquisa como requisito básico
para apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso no final do curso.
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Resumo
Este artigo investiga os resultados que podem ser obtidos pelas empresas com
a adoção do Marketing Verde.
A crescente conscientização ambiental está fazendo com que as empresas se
preocupem cada vez mais em passar uma imagem ecologicamente correta para seus
consumidores.
Porém, para haver a implantação de um programa de Marketing Verde é
preciso que a empresa possua, de fato, um comportamento ambientalmente
responsável.

Atualmente,

existem

diversas

certificações

que

comprovam

a

ecoeficiencia das empresas. A ISO 14000 e os selos verdes são exemplos de
certificações que atestam as condições ambientais, tanto do processo produtivo
quanto do produto.
As certificações, que inicialmente significavam um diferencial competitivo, estão
se tornando pré-requisitos para exportação de determinados produtos. Isto ocorre
porque, em alguns países desenvolvidos, a preocupação com questões ambientais é
bastante difundida, o que gera uma grande demanda por produtos com apelo
ecológico.
Este artigo compara também o comportamento dos consumidores no Brasil e
em países desenvolvidos, de forma a demonstrar que o selo verde está deixando de
ser um diferencial competitivo e passando a ser uma questão de sobrevivência para
algumas empresas.
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Introdução

A crescente preocupação com a qualidade de vida, está fazendo com que a
preocupação ambiental se difunda cada vez mais.
A sociedade passou a considerar as condições ambientais como de principal
importância para o seu bem-estar.
Devido a esta nova visão da relação entre meio ambiente e sociedade, as
empresas tem se preocupado cada vez mais em passar uma imagem ecologicamente
correta para seus consumidores.
A qualidade ambiental vem tornando-se um requisito a ser obtido pelas
empresas.
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Responsabilidade social

A preocupação com os efeitos sociais e ambientais das atividades de
empresas, bem como com os valores éticos e morais, suscita muitas discussões no
meio empresarial.
Essas discussões, muitas vezes, visam contribuir para o bem comum e para a
melhoria da qualidade de vida das comunidades.

A Responsabilidade Social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e
fomentar a cidadania individual e coletiva.
Sua ética social é centrada no dever cívico (...). As ações de Responsabilidade
Social são extensivas a todos os que participam da vida em sociedade – indivíduos,
governo, empresas, grupos sociais, movimentos sociais, igreja, partidos políticos e
outras instituições (MELO NETO e FROES, 2001, p.26-27).

Segundo Moreira (2002), a Responsabilidade Social refere-se à ética como
base das ações com todos os públicos com os quais a organização pode interagir, ou
seja, os seus stakeholders (clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, governo,
sociedade, meio ambiente).

Fazendo um resumo do aparato de definições podemos assumir que:
A responsabilidade social pode ser entendida como toda e qualquer ação que
possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade

O ponto de vista adotado pelas organizações privadas socialmente
responsáveis refere-se às estratégias de sustentabilidade a longo prazo das empresas
que, em sua lógica de desempenho e lucro, passam a contemplar a preocupação com
os efeitos sociais e ambientais de suas atividades, com o objetivo de contribuir para o
bem comum e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades (CAMARGO et
al., 2001).
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Nessa visão organizacional, a Responsabilidade Social Corporativa pode ser
entendida como qualquer compromisso que uma organização deve ter para com a
sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que incidam positivamente em
alguma comunidade, demonstrando uma postura proativa e coerente da empresa no
que tange ao seu papel específico na sociedade e na sua prestação de contas para
com ela (ASHLEY et al., 2002).

A essência da doutrina da Responsabilidade Social sob o ponto de vista
empresarial, na concepção de Duarte e Dias (1985), está baseada em três
pressupostos básicos: primeiro, a ampliação do alcance da responsabilidade da
empresa, que não mais se limita aos interesses dos acionistas; segundo, a mudança
da natureza das responsabilidades que ultrapassam o âmbito legal e envolvem as
obrigações morais ditadas pela ética; terceiro, a adequação às demandas sociais mais
atuantes e exigentes.
Todas as organizações precisam ter bem claro, para si e para seus
empregados, o conceito de Responsabilidade Social, buscando ter consciência sobre
os reais efeitos de sua atividade na sociedade e no meio ambiente, e de seus
impactos nos planos local, regional e nacional.

A Responsabilidade Social é um exercício da cidadania corporativa, e as
empresas que querem transmitir uma imagem ética e moral podem, futuramente, ser
beneficiadas pelas suas atitudes, por exemplo através da prática da Responsabilidade
Social, como estratégia de valorização de produtos e serviços e estratégias sociais de
desenvolvimento da comunidade (MELO NETO e FROES, 2001).

As empresas que praticam a Responsabilidade Social encontraram no Balanço
Social uma forma de divulgar as suas ações com relação a seus funcionários,
comunidade e meio ambiente.
Esse balanço é um documento divulgado anualmente pela empresa, como uma
forma de comprovar sua atuação no campo social.

Segundo Kroetz (2000), o balanço social visa demonstrar os impactos sofridos
e causados pela entidade em relação aos ambientes social e ecológico, identificando a
qualidade das relações organizacionais com seus empregados, com a comunidade e
com o meio ambiente, quantificando-as sempre que possível.
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Consumidores ecologicamente corretos, “Consumidor verde”
Inicialmente é necessário caracterizar o que é ser um consumidor verde. Os
consumidores ambientalmente conscientes são aqueles que não apenas fazem a
segregação adequada do lixo, fecham a torneira quando escovam os dentes ou
utilizam os dois lados de uma folha de papel. O consumidor ecologicamente correto é
aquele que vai além, é o consumidor que ao comprar um produto, analisa o impacto
que este irá exercer no meio ambiente. Ou seja, ele preocupa-se com o bem estar
social e ambiental e não apenas com sua satisfação.
O consumidor verde foi definido por ROLSTON & BENEDETTO (1994) como
sendo a pessoa que, através de seu comportamento de consumo, conscientemente
procura um efeito neutro ou positivo sobre o planeta terra, o meio ambiente e seus
habitantes.
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Selo Verde e ISO 14001
Tendo em vista que os consumidores verdes são muito exigentes quanto a
veracidade das propagandas ecológicas, as empresas devem procurar uma forma de
comprovar sua eco-eficiência para assim poderem adotar uma estratégia de marketing
verde. Os selos verdes são certificações que atestam as condições ambientais, tanto
do processo produtivo quanto do produto.
Quando se pensa em utilizar a rotulagem ambiental alguns princípios devem
ser observados de forma a garantir a sua eficácia A rotulagem deve ser voluntária,
baseada em critérios científicos estabelecidos por consenso, tendo como responsável
pela sua concessão uma entidade

reconhecida como representativa de todos os

segmentos organizados da sociedade.
Objetivos da rotulagem ecológica
- Proteger o ambiente: O selo verde só é concedido a empresas que tenham
comprovado que a fabricação de um produto, assim como o produto em si, não afetam
negativamente o meio ambiente, ou seja, são eco-eficientes.
- Encorajar a inovação ambientalmente saudável na indústria: Quando uma
empresa de um setor obtém um selo verde, esta fica a frente das outras, desta forma,
a certificação de uma empresa estimula outras a obterem a certificação. É um
incentivo para o desenvolvimento de mercados para produtos que contemplam na sua
concepção os aspectos ambientais.
- Desenvolver a consciência ambiental dos consumidores:A rotulagem
ambiental é um instrumento de educação que estimula a mudança para hábitos de
consumo mais positivos do ponto de vista ambiental, pois possibilitam a incorporação
dos aspectos ambientais no dia a dia dos cidadãos e evidenciam a sua capacidade de
interferência.

A Stora Celbi é uma empresa produtora de pasta branqueada de eucalipto e
possui este certificado de qualidade.
A Setin investiu 50mil no processo de certificação para obtenção deste mesmo
certificados, estes são exemplos de empresas que se adequaram e agora possuem
certificados.
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Competitividade

Segundo Ottman(1993), o marketing ambiental destina-se a dois objetivos
principais:

1o) Desenvolver produtos que equilibrem as necessidades dos consumidores
entre performance, preço, conveniência e compatibilidade ambiental, isto é, exerçam
um impacto mínimo sobre o meio ambiente.
2o)Para projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo sensibilidade
ambiental relacionada tanto aos atributos do produto quanto a sua trajetória produtiva.

Segundo McDaniel & Rylander(1993) há duas formas de se praticar o
Marketing Verde:
- Estratégia defensiva: A empresa faz o mínimo necessário para evitar
conseqüências negativas. Por exemplo, uma companhia pode com um mínimo de
regulações evitar multas ou penalidades. Pode também atingir o padrão mínimo para
assim evitar um boicote de consumidores. Estas "ações" evitam conseqüências
negativas, porém não permitem que as empresas obtenham vantagens competitivas.
- Estratégia agressiva: Este tipo de estratégia de marketing verde fornece à
empresa uma vantagem de competitividade sustentável. Esta estratégia consiste em
ser o "first mover", ou seja, o primeiro a tomar iniciativa e também em fazer mais do
que o exigido pela legislação e pelos consumidores.
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Introdução
Em tempos de aquecimento global, todas as aéreas movimentam-se para participar do
movimento de sustentabilidade ambiental, buscando soluções dentro das empresas para torna-se
sustentável em todos os aspectos em seu ramo, no dia-a-dia da organização. Sabemos do volume
de gases poluentes emitidos pelos veículos nas grandes cidades e com base nisso vários grupos
entram em discussão para tornar os meios de transportes sustentáveis, percebendo que os meios
coletivos (Públicos) podem solucionar ou diminuir os índices de emissão no transito.
Carros, motos, ônibus, metrô, trem, todos eles buscam soluções, porém para identificar a real
emissão de cada veiculo estudos foram feitos com o propósito de descobrir qual o número de
passageiros transportados por cada um deles, para que assim possamos descobrir o índice de
emissão por passageiros.
Espalhados por todos os cantos, os projetos de sustentabilidade no transito ou projetos por
uma mobilidade sustentável, não se refere apenas ao meio ambiente, propõe também uma grande
melhoria no transporte público de passageiros tornando-o um serviço cada vez mais voltado ao
bem estar do cliente.
Dessa forma a novidade não está apenas em tornar a mobilidade ambientalmente responsável,
toda uma reformulação será feita com o propósito de tornar os meios públicos de transportes
coletivos de passageiros de boas qualidade, mais eficiente e eficaz.
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Transporte Público
O transporte público de passageiros ou transporte coletivo propõe um meio de transporte onde
os passageiros não são donos dos veículos servidos por terceiros, estes de empresa pública ou
privada, providenciando o deslocamento de pessoas de um ponto a outro na área dessa cidade.
A grande maioria das áreas urbanas de médio e grande porte possuem algum tipo de
transporte público urbano. O seu fornecimento adequado, em países como Portugal e Brasil, é,
geralmente, de responsabilidade municipal, embora o município possa conceder licenças, às
vezes acompanhadas de subsídios, a companhias particulares.
O transporte público urbano é parte essencial de uma cidade. Diminui a poluição, uma vez
que menos carros são utilizados para a locomoção de pessoas, além de permitir o deslocamento
de pessoas que, não possuindo meios de adquirir um carro, precisam percorrer longas distâncias
para o local de trabalho.
No planejamento de um sistema de transportes públicos urbanos é preciso ter em conta a
eficiência do mesmo, permitindo aos seus usuários tomar o mínimo de rotas possíveis e/ou a
menor distância possível. O sistema precisa também ser economicamente viável para os seus
usuários.

Funcionamento
Forma de cobrança dos usuários:

 Livre: não cobra taxas dos seus usuários.
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 Cartão ilimitado de uso: O usuário compra um cartão que possui foto e identidade do usuário,

que lhe permite usar o sistema ilimitadamente por uma certa quantidade de tempo. O cartão
precisa ser verificado pelo motorista do veículo ou pelo cobrador da estação.
 Pré-paga: o usuário usa um cartão que pode precisar ser carregado em um posto licenciado.

Quando usando o cartão ao usar uma rota, a taxa é cobrada automaticamente.
 Tickets ou tokens que podem ser comprados com antecedência.
 Tickets ou vale descontos para certos usuários como idosos e estudantes.
 Por distância: cobra-se pela distância percorrida pelo usuário, usado na maioria das cidades do

Japão.
 Passes de diversas modalidades, que consistem num documento identificativo do portador e

que permitem o uso de determinados transportes públicos numa área ou rota pré-estabelecida,
pagando-se determinadas quantias em períodos definidos (mensalmente, por exemplo).
Certos usuários como crianças em idade pré-escolar são muitas vezes isentos de qualquer taxa.

Sistema
 Transporte totalmente integrado: taxa única paga apenas na entrada, sendo que o usuário pode

pegar conexões entre diferentes rotas sem o pagamento de uma taxa extra. Usado na maioria
das cidades européias, todas as cidades do Canadá, bem como a maioria das cidades
americanas, e em Curitiba.
 Transporte integrado: taxa única paga apenas na entrada, passageiro precisa desembarcar em

certos terminais centrais integrados para tomar outra rota, caso contrário, precisa pagar uma
taxa extra. Usado na maioria das cidades do Paraná e na Rede Metropolitana de Goiânia.
 Único Terminal: de um único terminal partem todas as linhas, como por exemplo em Rio

Branco (AC) e Anápolis (GO).
 Por distância: cobra-se pela distância tomada pelo usuário. Usado na maioria das cidades do

Japão.
 Transporte semi-integrado: Passageiros podem tomar uma conexão livre de taxa num terminal

central de integração da companhia de transporte; porém, precisam pagar uma taxa para pegar
rotas de outras companhias. A cidade de São Paulo é um exemplo disso; passageiros tomando o
metrô da cidade precisam pagar uma taxa extra para pegar rotas de ônibus, e vice-versa.
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 Não-integrada: Passageiros precisam pagar uma nova taxa ao pegar uma nova conexão.

Comum em pequenas cidades e várias cidades americanas.

Manutenção Econômica

As companhias que administram o sistema de transporte público urbano quase nunca são
auto-suficientes, isto é, a receita gerada pelas taxas de entrada e propaganda não são suficientes
para cobrir despesas com salários de funcionários e manutenção de equipamentos.
A companhia de Metrô de São Paulo, por exemplo, teve um prejuízo de aproximadamente
350 milhões de reais no ano fiscal de 2003. Na América do Norte, a companhia mais eficiente
economicamente é a Toronto Transit Commission, de Toronto, Canadá, gerando 81% (dado de
2004) da receita necessária para auto-sustentação.
O resto da receita necessária para a manutenção do sistema de transporte público urbano
precisa ser pesadamente subsidiada pelo município (ou mesmo pelo governo), financiamento que
pode custar caro aos cofres públicos da cidade e que causa frequentemente querelas públicas e
aceso debate político.

Impacto Econômico

Muitas cidades observam que novos sistemas de transporte público possuem benefícios
econômicos substanciais, provocando o desenvolvimento econômico e social da região, e
aumentando o valor da terra na região.
O Sistema de transporte público fixo e bem planejado, tais como ferrovias, aparentemente
possuem um impacto maior, talvez por causa de que a construção destes meios de transporte
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significa assumir um objetivo a longo prazo para providenciar transporte para localidades
específicas.
Além disso, um eficiente e bem planejado sistema de transporte público maximiza os
benefícios econômicos e ambientais de investimentos para o transporte público através do
incentivo de maior desenvolvimento dentro de um certo raio das estações.
Traduzir o impacto econômico em uma fonte de renda para a rede de sistemas de transporte
público tem sido um sonho de uma maioria de planejadores urbanos. Poucas localidades possuem
a habilidade de ceder o direito de desenvolvimento para um operador de transporte público
urbano privado, tal como Hong Kong tem feito.
O sucesso de Hong Kong ilustra bem o potencial desta ideia. Outros alegam que o transporte
público não é prático, por causa de seus altos custos e de sua ineficiência. Estas pessoas alegam
que os custos de construção e de manutenção de um quilômetro de trecho de metrô ou de light
rail muitas vezes equivale ou mesmo excede aos custos de construção e manutenção do
quilômetro de vias expressas urbanas, embora não desviem o mesmo número de veículos embora proponentes do transporte público disputam a veracidade desta última informação.
Além disso, as pessoas contra o transporte público alegam que os projetos de transporte
público muitas vezes não incluem custos de operações a longo prazo, que geralmente não são
cobertos pelo arrecadamento gerado através dos passageiros.
Ora e meia, sindicados de transporte público tem realizado greves, ameaçando colocar a
população da área urbana como reféns, até que suas demandas sejam atendidas. Porém, por causa
do crescente congestionamento de automóveis, o número de pessoas utilizando-se de sistemas de
transporte público nos Estados Unidos aumentou em 21% - mais do que o aumento do mesmo
período em veículos o quilômetro, e excluindo passageiros o quilômetro em linhas aéreas.
Diversos Estados americanos considerados anteriormente a favor apenas de vias expressas,
tais como o Colorado e o Utah, tem aprovado mais investimentos para seus sistemas de de
transporte público, em 2005.
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Os Melhores Transportes Públicos do Mundo

Cinco cidades se destacam como detentoras dos melhores sistemas de transporte público do
mundo, tendo como critério a conveniência e a eficiência dos meios disponíveis, a limpeza dos
locais e a facilidade do usuário chegar aonde deseja.
5ª colocada: Moscou – Rússia: O metrô de Moscou tem a fama de ser um dos mais pontuais do
mundo, além de muito eficiente, rápido e bonito. Em um dia de semana típico, o metrô leva mais
de 8,2 milhões de passageiros, que podem se encantar com a arquitetura magnífica das estações.
4ª colocada: Paris – França: Em Paris é possível encontrar estações de metrô a uma distância
máxima de 500 metros. Além disto, a eterna cidade do amor pode se orgulhar de ter o 2º sistema
de metrô mais antigo do mundo e oferecer aluguel de bicicletas para o usuário completar seu
trajeto.
3ª colocada: Londres – Inglaterra: Os londrinos contam com diversas opções de transporte
público: os famosos ônibus vermelhos de dois andares, o metrô mais antigo do mundo, trens de
superfície e bondes suburbanos. O único problema é que as três milhões de pessoas que usam o
metrô todos os dias têm que encontrar outro meio de locomoção após a meia-noite, já que o
metrô deixa de circular este horário.
2ª colocada: Nova Iorque – Estados Unidos: Em Nova Iorque, a população tem à sua
disposição ônibus, trens, metrôs, ciclovias, balsas, além de vias exclusivas para pedestres. Esta
extensa lista torna-se ainda mais conveniente por funcionar em todos os horários. Entretanto, o
metrô poderia ser mais limpo, precisa de obras e poderia apresentar melhores indicações de
direção e horário em suas estações.
1ª colocada: Tóquio – Japão: A capital japonesa parece ter um dos sistemas de transporte
público mais complexos do mundo: trens de superfície, balsas, ônibus e o famoso metrô de
iniciativa privada somam 10,6 bilhões de percursos a cada dia. Com esta magnitude de transporte
público, o usuário pode ir a qualquer lugar, mas talvez tenha que enfrentar inúmeras filas para
chegar a seu destino.
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Transporte Público no Brasil

No Brasil o sistema de transporte público da cidade de Curitiba (PR) vem se destacando: O
sistema curitibano tem características inovadoras e tem sido considerado um dos pioneiros em
modernização e reestruturação do sistema de transporte urbano no Brasil.
Denominada "Rede Integrada de Transportes" (RTI), a operação é realizada por 28 empresas
privadas e gerenciada pela URBS (Urbanização de Curitiba S/A), e caracteriza-se por ser uma
operação apenas através de ônibus, num sistema “Tronco-Alimentador”, contando com 465
linhas urbanas e metropolitanas, perfazendo um total de quase 24 mil viagens ao dia.
Com o aumento atual de sua população, a prefeitura de Curitiba pretende investir em um
novo projeto, denominado "Projeto Metrô Curitiba". Hoje, os biarticulados da capital paranaense
não conseguem suportar a demanda de passageiros, que aumenta a cada dia.
O projeto de Metrô, em estudo, prevê uma linha subterrânea à canaleta do ônibus expresso,
ligando, numa primeira fase, o Terminal do Pinheirinho no sul da cidade ao Terminal do Cabral
ao norte, pretendendo-se estendê-la, posteriormente, até a futura Estação CIC Sul, ao sul e ao
Terminal Santa Cândida, ao norte. O projeto está em análise pelo governo federal, que financiará
parte da obra.
A exemplo de curitiba outras cidades e estados brasileiros vem buscando melhorar o seu
sistema de transporte público, visto que cada vez mais há uma necessidade de se deslocar pela
cidade e como se vê o transito é lento enquando os meios de transporte público podem dar
celeridade ao deslocamento.

Porém, como em diversos lugares do mundo, no Brasil também existe superlotação, a
demanda tem crescido e a oferta do serviço estagnou. Não há condições economicas de melhora
imediata, os governos e prefeituras tem buscado soluções para o problema porém demandam
tempo e paciência da população.
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Alguns projetos já foram entregues e a população já está utilizando as suas novidades, porém
ainda nos resta várias implementações e atualizações para que o sistema se torne democrático e
de boa qualidade, podendo dessa forma ser eficaz e eficiente, satisfazendo assim as necessidades
da população.

Meios de Transporte Públicos Urbanos Brasileiros

O Transporte Público Urbano de Passageiros brasileiro s econfigura basicamente por três
tipos de transporte:
1. Os Onibús que são práticos e eficientes em rotas de curta e média distância, sendo
frequentemente o meio de transporte mais utilizado no transporte público, por constituir uma
opção econômica. A maior vantagem do ônibus é sua flexibilidade.
2. O Metrô que é utilizado quando os ônibus não atendem de modo eficiente a demanda de
transporte de passageiros em certas rotas da cidade. Isto acontece quando os passageiros precisam
percorrer longas distâncias ou se as rotas de ônibus ficam frequentemente congestionadas.
3. O Trem, um tipo de transporte público inter-urbano, mais usado para o transporte de
passageiros em massa, cobrindo uma rota entre dois pontos bem afastados.

Sustentabilidade
Colocando em termos simples, a sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o
ambiente tanto agora como para um futuro indefinido. Segundo o Relatório de Brundtland
(1987), sustentabilidade é: "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade
das gerações futuras de suprir as suas".
O termo original foi criado para o uso da reciclagem "desenvolvimento sustentável," um
termo adaptado pela Agenda 21, programa das Nações Unidas. Algumas pessoas hoje, referem-se
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ao termo "desenvolvimento sustentável" como um termo amplo pois implica desenvolvimento
continuado, e insistem que ele deve ser reservado somente para as atividades de
desenvolvimento. "Sustentabilidade", então, é hoje em dia usado como um termo amplo para
todas as atividades humanas.
Na economia, crescimento sustentado refere-se a um ciclo de crescimento econômico real
do valor da produção (descontada a inflação), sendo portanto relativamente constante e
duradouro, assentado em bases consideradas estáveis e seguras.
Desenvolvimento econômico sustentável dito de outra maneira é aquele em que a renda real
cresce pelo crescimento dos fatores produtivos reais da economia e não em termos nominais. Isso
seria um crescimento insustentável porque se estaria apenas jogando dinheiro na economia
gerando uma riqueza momentânea que os agentes econômicos ao notarem que não há em
contrapartida produção equivalente a esse ganho de renda artificial ajustam seus preços o que
causa por sua vez inflação.
A Gestão Sustentável é uma capacidade para dirigir o curso de uma empresa, comunidade, ou
país, por vias que valorizam, recuperam todas as formas de capital, humano, natural e financeiro
de modo a gerar valor ao Stakeholders (LUCRO).
A Gestão de processos deve ser vista sempre como um processo evolutivo de trabalho e
gestão e não somente como um projecto com inicio, meio e fim. Se não for conduzida com esta
visão, a tendência de se tornar um modismo dentro da empresa ou do país e logo ser esquecida ao
sinal de um primeiro tropeço é grande. Muitos esforços e investimentos têm sido gastos sem o
retorno espectável.
Se pensarmos que 10% de tudo o que é extraído do planeta pela industria (em peso) é que se
torna produto útil e que o restante é resíduo, torna-se urgente uma Gestão Sustentável que nos
leve a um consumo sustentável, é urgente minimizar a utilização de recursos naturais e materiais
tóxicos. O Desenvolvimento Sustentável não é ambientalismo nem apenas ambiente, mas sim um
processo de equilíbrio entre os objectos económicos, financeiros, ambientais e sociais.

11

Mobilidade Sustentável
Conceito de Mobilidade Sustentável

“A mobilidade urbana sustentável pode ser definida como o resultado de um conjunto de
políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao
espaço urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos de transporte, de
forma efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusivas e ecologicamente
sustentáveis. Baseado nas pessoas e não os veículos.” (Seminário Mobilidade Sustentável)
A definição citada acima propõe uma reformulação dos meios públicos de transporte de
passageiros tornando-o democrático, ecologicamente sustentável e inclusivo, baseado nas pessoas
e não nos veículos.
Atualmente nenhum dos meios de transporte público obedece a esta definição, todos eles são
falhos em algum ou alguns pontos. Um grande movimento para a priorização dos meios públicos
de transporte surgiu e colocou em discussão em vários seminários e congressos como melhorar o
sistema atualmente utilizado pelo país.
A discussão gira em torno da emissão de gases poluentes que cada vez mais vem gerando
problemas ao planeta e, como podemos ver, os veículos são grandes causadores de poluição e
cada vez mais vem crescendo a frota de cada país, visto que a população vem priorizando os
meios de transporte individuais.
A idéia de que o carro (veículo individual) é símbolo de status faz a cabeça da população e,
dessa forma, a mesma sonha com o dia em que poderá comprar o seu veículo e este dia chegou!
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Hoje comprar um carro não é tão caro como antigamente, está cada vez mais facil e barato
comprar um carro, seja ele novo ou usado.

Emissão de Gases Poluentes

As categorias de veículos, ambas utilizando motores a combustão interna são duas: motor de
ignição por faísca e motor de combustão espontânea. Nos primeiros estão enquadrados os
veículos a gasolina ou álcool, e os outros a diesel; diferenciam-se uns dos outros pela robustez,
isto é, pelas relações de compressão, sistema de introdução de combustível e a ignição. Os
principais poluentes, chamados também de poluentes primários, são os seguintes: Monóxido de
Carbono (CO) Oxido de Nitrogênio (Nox), Hidrocarboneto (HC) e Material Particulado (MP).
A predileção por modelos econômicos e robustos faz com que nos esqueçamos da variável
ambiental, ainda hoje pouco considerada. Em tempos de aquecimento global a população ainda
não se movimentou de forma efetiva para melhorar essa situação, ainda continua com hábitos
antigos e pouco conscientes.
Para estudar melhor os níveis de emissão de gases poluentes e a responsabilidade de cada um
dos usuários dos veículos, podemos considerar a tabela a baixo como guia para o cálculo da
“responsabilidade” de cada individuo.
Tabela 1

Índice de emissão pelo veículo

Média de Passageiros Transportados

Índice de emissão por passageiro

Motos
Automóveis
Ônibus
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Dessa forma, com o auxilio da tabela e da formula, podemos saber qual a responsabilidade
pela emissão de gases pelos usuários de cada meio de transporte. Exemplo:
Caso o índice de emissão dos automóveis fosse 10 e sua média de passageiros fosse 2, teríamos
que para cada passageiro de um automóvel o índice de emissão seria 5 e este passageiros
responsável por 50% da emissão dos gases deste veiculo.

Essa seria uma solução para não permitir a omissão da população, tornando-a cada vez mais
responsável pela poluição e os problemas causados pela mesma. Seria uma forma de forçar a
população a se movimentar contra a progressão do problema, buscando cada vez mais agir contra
tal situação.

Transporte Democrático e Inclusivo

Atualmente o custo para um cidadão utilizar o sistema de transporte público vem diminuindo,
hoje existe o sistema integrado facilita e diminui o custo na utilização, visto que propõe que
passageiro possa utilizar conexões sem pagar uma nova tarifa.
A exemplo de Jundiaí onde o Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), sistema
que organiza o transporte urbano na cidade, possibilita ao usuário do mesmo pagar uma única
passagem e ir para qualquer lugar da cidade. Está em implantação o sistema de monitoramento
por GPS e os terminais já contam com bilhetagem eletrônica. São no total sete terminais,
distribuídos por seis das sete regiões da cidade.
O sistema integrado de transporte torna mais acessivel o transporte público, além de mostrarse democrático e inclusico, onde todos podem utilizar e trazendo para os centros economicos,
com mais facilidade e menos custo para os pasageiro, aqueles que moram longe.
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Hoje, os usuários podem se locomover com mais facildiade, também, graças aos novos
pontos ou paradas, visto que estão espalhadas por todos os cantos das cidades e do estado,
proporcionando maior facilidade e inclusão de todos, desde os que morão longe até os que
moram perto.
Tornar os meios de transporte públicos decomocráticos é torna-los viavel a todos os cidadãos
sem qualquer tipo de discriminação, além de não priviligiar nenhum grupo, onde o valor da
passagem deve ser acessivel à todos. Porém não so isso torna o meio democrático, podemos citar
também a facilidade em utiliza-lo, ou seja, para todos os cidadãos o veiculo deve ser fisicamente
acessivel; crianças, adultos, idosos e deficientes, os veiculos tevem ser predispostos para a
utilização de todos os grupos, de diferentes idades, condições fisicas e economicas.

Cadeirantes – Deficientes Fisicos

Além das dificuldades de locomover-se nas ruas com falta de rampas para atravessar ruas,
mesas de bares nas calçadas, carros mal estacionados, os cadeirantes sofrem ao tentar pegar
ônibus. Paradas mal estruturadas, ônibus sem o equipamento necessário e quando possui não
funciona e profissionais mal treinados para o atendimento ao passageiro cadeirante.
Hoje a cidade de São Paulo fornece o Serviço de Atendimento Especial, ou Atende; uma
modalidade de transporte gratuito, porta a porta, destinado às pessoas com deficiência física
severa, com alto grau de severidade e dependência, impossibilitadas de utilizar outros meios de
transporte público. Os veículos do Atende são equipados com plataforma de elevação para
embarque e desembarque e são adaptados para garantir conforto e segurança aos seus usuários.
Mesmos com iniciativas como na cidade de São Paulo, o Brasil precisa de maiores
investimentos na acessibilidade e inclusão social dos deficientes. Ser deficiente não é o mesmo
que ser incapaz, muitos dos deficientes trabalham e seguem com uma vida normal e para que isso
aconteça da melhor forma é preciso iniciativa publica; construir rampas de acesso, aumentar a
fiscalização às empresas de transportes de passageiros, tapar os buracos que existem nas ruas e
calçadas e outras.
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Para regulamentar e tornar cada vez mais pesada a fiscalização às empresas de transportes
públicos a ABNT junto ao governo elaboraram normas que favorecem aos deficientes e
aumentam a qualidade do transporte público de passageiros tornando mais inclusivo e
democrático.
Três normas da ABNT defendem os direitos dos cadeirantes quanto à mobilidade no
transporte público; A NBR 14020 de Dezembro de 1997 se refere à acessibilidade à pessoa
portadora de deficiência no trem de longo percurso, a NBR 14021, com 2º edição em 2005, à
acessibilidade à pessoa portadora de deficiência no trem metropolitano e NBR 14022, também de
Dezembro de 2007 se refere à acessibilidade à pessoa portadora de deficiência em ônibus e
trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal.

Projeto Ruaviva

O Rua Viva- Instituto da Mobilidade Sustentável – é uma organização não governamental de
atuação nacional, constituído como sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidário e pluralista,
constituída em 5 de abril de 1999, voltado para a difusão proposta da mobilidade sustentável.
Tem como objetivo a restauração da função social a rua, como espaço democrático de uso,
priorizando os modos de transporte coletivo, a pé e de bicicleta; a defasa e preservação do meio
ambiente e do patrimônio histórico, cultural e artístico nos projetos e ações ligados ao transporte
e à circulação urbana; a promoção do desenvolvimento urbano, econômico e social de forma
sustentável.
Suas propostas são as seguintes:
· Restauração da função social da rua, como espaço democrático de uso, priorizando os modos
coletivos e não motorizados em relação ao automóvel.
· Eqüidade no uso do espaço viário: maior espaço/tempo para o transporte público e mais espaço
e melhor qualidade para o pedestre-cidadão.
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· Promoção do reordenamento dos espaços e das atividades urbanas, de forma a reduzir as
necessidades de deslocamento motorizado e seus custos.
· Promoção do desenvolvimento das cidades com qualidade de vida, através de um transporte
público consciente, sustentável, ecológico e participativo.
· Melhoria da qualidade e da eficiência do transporte público, com apropriação social dos ganhos
de produtividade decorrentes.
· Ampliação do conceito de transporte para o de comunicação, através da utilização de novas
tecnologias.
· Mudando o automóvel: limitação da velocidade máxima, incentivo à produção e uso do carro
urbano e o desenvolvimento e produção de combustíveis e veículos menos poluentes.
· Paz e cidadania no trânsito.
· Eficiência energética e combate a emissão de agentes poluidores, sonoros e atmosféricos, na
circulação urbana.
· Participação social nas decisões e gestão das políticas urbanas.

O Ruaviva é um dos muitos projetos que hoje buscam melhorar a situação ambiental somada
à mobilidade, com o propósito de promover a sustentabilidade para os meios públicos de
transporte, além de priorizar os meios não-motorizados. Congressos e seminários acontecem em
todo país e cada vez mais se busca mudar hábito antigos para que haja uma maior melhora no
futuro na questão da poluição.
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Conclusão
É indiscutivel a importância de levar-se em conta em tudo o que se faz nos tempos atuais a
questão da sustentabilidade, afinal hoje o aquecimento global é tema diário de reportagem e
causador dos desastres atuais.
A resposabilidade é mundial, coletivamente e individual. Cada um dos cidadãos em seus
afazeres deve se preoupar em fazer com responsabilidade ambiental. O tema atinge todas as
areas e influi nas operações diárias das organizações, também.
Hoje não so a responsabilidade ambiental é tema de discussão, a mobiliade sistentável vem
provocando diversas discussões, pesquisadores estão se desdobrando, o governo vem elaborado
planos de metas para novos meios de transportes públicos. São paulo é uma das cidades que vem
tomando novas medidas para melhorar a mobildiade na cidade; novos metrôs estão sendo
construindo, cada vez mais diminuindo o percurso e custos para a população.
É obrigação do governo tornar o transporte público um meio de inclusão social democrático,
com o objetivo de integrar as várias redes sociais ao centro, aproximando as estremidades,
fazendo do transporte público de passageiros um meio de baixo custo para os passageiros, de alta
eficiencia e eficacia.
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Visto isso pode-se concluir que os projetos por uma mobilidade social mais sutentável trará
muitas inovações ao sistema, tornando-o mais atualizado, moderno e voltado aos usuários. O
incentivo do gorverno é de extrema importância, além da paciencia e apoio da população.

Anexos

(Elevador elétrico para auxilio aos deficientes)
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(Situação dos cadeirantes em algumas cidadades do Braisl)

(Estação tubo da Rede integrada de Curitiba)

(Expresso biarticulado da rede integrada de Curitiba)
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INTRODUÇÃO
Toda empresa deve ter cuidado especiais, principalmente com seus
funcionários, porque cada um deles apresenta características distintas, fazendo
que o relacionamento no ambiente de trabalho possa ser muitas vezes conturbado
por atitudes inadequadas. Quando falamos em características diferentes, falamos
em “personalidades diferentes”, termo esse utilizado pelos administradores, mas
que não é visto com bons olhos pelos especialistas da psicologia, pois cada
pessoa desenvolve características durante a sua vida que são transmitidas no
ambiente de trabalho de acordo com a percepção individual, e como os
especialistas da Ética defendem a reação para cada situação parte dos valores
morais que cada individuo tem como referencia.
Esse estudo tem como objetivo fazer um panorama sobre o relacionamento
entre os funcionários dentro das organizações e aprofundar o tema “motivação”, e
como um funcionário desmotivado pode influenciar para a desmotivação dos
colegas de trabalho, fazendo um papel de “batata podre”, contaminando as outras.
Outro fator importante é o que as empresas estão fazendo para motivar seus
funcionários e como os Gestores estão se portando diante a problemas de
relacionamento entre seus funcionários e até com ele mesmo.

CAPÍTULO I – RELACIONAMENTO E MOTIVAÇÃO NO
AMBIENTE DE TRABALHO
 Definição
No nosso ambiente de trabalho, o relacionamento profissional deve ser
sempre cordial, amigável e respeitoso. A linha que divide um contato amigável de
um contato mais “intimo” é muito tênue, por isso, devemos prestar muita atenção
se nossas atitudes estão adequadas ao nosso ambiente de trabalho. Se nos
tomamos alguma atitude diferente das atitudes que os outros profissionais que
trabalham conosco tomam, algo está errado. A regra geral é que “o que a maioria
pratica” é o adequado. O relacionamento com o passar do tempo com as mesmas
pessoas no dia a dia, tende a ficar mais próximo e com isso começar a deixar de
ser profissional para ser pessoal. Claro que um relacionamento não pode ser
somente profissional, mas o cuidado com as informações e atitudes pessoais é
importantíssimo. Vamos dividir em: Relacionamento com os clientes: Aquelas
pessoas que atendem clientes, que se expõem o tempo todo devem ter bom
senso para “cortar” se o cliente está somente querendo “se encantar” com a
vendedora(o)r. Relacionamento com os colegas de trabalho: Deve ser cordial,
amigável e respeitoso, nunca intimo pois “essa intimidade” diminui o respeito e
acima de tudo o grau profissional. Essa intimidade pode ser expressa de várias
formas como: falar intimidades, contato físico e outras atitudes inadequadas ao
profissional. Quando falamos de hierarquia, poderá haver o “assédio sexual” e a
perda exercida do poder, ou seja, fica muito difícil você “cobrar metas” ou fazer
qualquer outro tipo de cobrança quando se torna “intimo” do outro. Pessoas com
Personalidade Introvertida: Essas pessoas são “fechadas” e, portanto muito
menos propensas a pratica da exposição, da intimidade. São pessoas
introspectivas e reservadas que geralmente estão mais focadas no trabalho.
Pessoas com Personalidade Extrovertida: Essas pessoas são “abertas” e, portanto
muito mais propensas a pratica da exposição, da intimidade. São pessoas que por
sua habilidade falante se dispersa facilmente no ambiente de trabalho. Essas

pessoas, por sua forma de ser, muitas vezes são “mal interpretadas” pelas
pessoas que oportunamente se aproveitam dessa extroversão para “perder o
profissionalismo e se aproximar para a intimidade” Os ambientes de trabalho
também exercem uma influencia direta no relacionamento organizacional.
Ambientes criativos, geralmente propiciam maior contato humano, já ambientes
burocráticos propiciam maior “seriedade” nos contatos. O importante é o
profissional perceber se as suas atitudes de relacionamento na empresa são
semelhantes a maioria das atitudes de seus colegas, só assim terá certeza que
estará tendo um relacionamento adequado e profissional em seu ambiente
organizacional.

 Características das Empresas Brasileiras
Através de abordagem longitudinal, o trabalho apresenta resultados
preliminares das evoluções e associações existentes entre quatro importantes
variáveis organizacionais que caracterizam as grandes empresas brasileiras,
nominalmente: estrutura organizacional, níveis hierárquicos, processo decisório e
cultura organizacional. A coleta de dados foi realizada entre as 500 maiores
empresas, por vendas, operando no País, conforme publicado pela Revista
Exame. O questionário, aplicado pelo correio, considerou dois períodos da década
passada (80/84 e 85/89), o primeiro período da década atual (90/94), e a previsão
para a o início do próximo milênio (ano 2000). Os resultados encontrados
evidenciam uma evolução lenta nas características organizacionais durante a
década de oitenta, modificações importantes no período atual, e, sobretudo,
intenção profunda de tornar as empresas mais coordenadas, participativas,
enxutas e basicamente orientadas para o mercado, no início do próximo milênio.

 Fundamentos do Trabalho
O excelente texto "Para que trabalhar? – Um ensaio sobre Max Weber" me
motivou a tentar continuar esta discussão interessante sobre as diferenças entre

as perspectivas católicas e protestantes e a respeito de como as sociedades sob
tais visões acabam se organizando e constituindo características distintas.
Contudo, minha idéia principal é discutir através de dois artigos como se constituiu
o processo de valorização/desvalorização do trabalho a partir do emprego de
perspectivas que atuaram de maneiras variadas na conformação da cultura
capitalista. Este primeiro artigo parte das idéias que foram apresentadas,
acrescentando mais uns ou outros aspectos que talvez sirvam para ajudar na
discussão.
Antes de tudo, concordo plenamente com a reflexão feita pelo autor sobre a
idéia que se pode constituir a partir da leitura do clássico livro de Max Weber de
que as religiões, ao contrário de servirem como desinteressadas disseminadoras
dos mais puros anseios de igualdade e paz entre os homens, acabam, na
verdade, fundamentando muito daquilo que muitos de nós tememos e detestamos
no universo humano. Weber apontou para a noção de que as religiões e seitas
protestantes contribuíram notavelmente para que o tal “espírito do capitalismo”
emergisse triunfantemente e avaliou como o discurso teológico contido nas
derivações religiosas que nasceram a partir das Reformas acabou redundando em
relevantes posturas no plano da economia através de sua influência na doutrina
capitalista. Certamente Weber não foi o primeiro a relacionar religião, política e
economia, mas em “A ética protestante e o espírito do capitalismo” ele apresentou
elementos com uma contundência inovadora.
O protestantismo e o catolicismo possuem suas diferenças que se traduzem
na forma como se organizaram econômica, política, social e culturalmente as
sociedades que se constituíram com base em tais alinhamentos religiosos.
Gilberto Freyre traçou uma classificação curiosa para diferenciar as sociedades
que se constituíram a partir do catolicismo e do protestantismo. Ele passou a
classificar as sociedades católicas como dionisíacas e as protestantes como
apolíneas, ambas opostas em muitos aspectos, apesar de cristãs. Freyre tomou
os exemplos de colonização que foram implantados nas Américas para tentar
demonstrar as diferenças entre os modelos de sociedades dionisíacas e
apolíneas, sendo colônias como o Brasil e os Estados Unidos ilustrativas sobre

como se verificavam e operavam as concepções distintas que acabaram
efetivamente construindo duas sociedades acentuadas por diferenças entre si,
mesmo que ambas já possuíssem uma população indígena anteriormente à
chegada dos colonizadores europeus que implantaram nelas o trabalho escravo
de africanos neste Novo Mundo.
Segundo Gilberto Freyre, as sociedades apolíneas são caracterizadas por
suas feições racionais, pragmáticas, austeras, limitadas capacidades adaptativas
e assimilativas e são menos capazes de lidar com a diversidade. Já as sociedades
dionisíacas, seriam aquelas onde se verificam maiores capacidades assimilativas
e adaptativas, além de serem mais dotadas de plasticidade e apelos ao aspecto
emocional. Estas observações feitas por Gilberto Freyre podem ser relacionadas
ao que já fora percebido por Max Weber a respeito das diferenças elementares
entre a moral católica e a protestante, embora o foco principal das diferenciações
observadas por Freyre e Weber aponte para fenômenos e aspectos distintos.
Freyre buscava entender, por exemplo, o porquê do processo de miscigenação
que se verificou nas colônias ibéricas e católicas em oposição a segregação que
se viu nas colônias anglo-saxônicas e protestantes, enquanto Weber tentava
avaliar o grau de relação entre desenvolvimento capitalista e a moral protestante,
observando que o protestantismo impulsionou o capitalismo ao impor uma série de
perspectivas que destoaram do que se verificava nas sociedades católicas. Em
ambos os casos, perceberam Weber e Freyre que os resultados que encontraram
eram derivados das diferenças básicas entre as posturas dos protestantes e dos
católicos quanto a forma de constituírem a condução de suas vidas e de encarar o
mundo sob as óticas que suas religiões lhes proviam.
Daí se pode concluir que se por um lado as sociedades católicas
presumivelmente tenham possibilitado maiores condições de interação racial,
como o que ocorreu no Brasil, por outro lado as sociedades influenciadas pelo
protestantismo possibilitaram maiores condições para o desenvolvimento do
capitalismo, como foi o caso dos Estados Unidos. As idéias de Weber e Freyre se
complementam ao vermos nelas algumas semelhanças que ajudam a reforçar a
noção de que as bases notadas nas duas espécies de sociedades foram

determinantes para que se percebam em tais bases os elementos que
contribuíram para a construção das feições econômicas verificadas nas
sociedades católicas e protestantes.
Acrescentem-se ainda mais uma distinção, desta vez proposta por Sérgio
Buarque de Holanda, de que há dois princípios que concorrem para a
caracterização de uma sociedade. O princípio aventureiro enfoca uma postura
segundo a qual os fins possuem maior interesse que os meios, que atraem
intensamente a atenção do princípio trabalhador. Estes são princípios opostos que
até “se combatem de morte”, embora possam atuar em maior ou menor grau e em
variadas combinações entre si, como acrescentou o autor de “Raízes do Brasil”. A
existência de tais princípios está contida no plano das idéias e, ainda conforme
Buarque de Holanda, “os dois conceitos nos ajudam a situar e a melhor ordenar
nosso conhecimento a respeito dos homens e dos conjuntos sociais”.
A ética do trabalho e a ética da aventura, naturalmente, são opostas.
Aventureiros e trabalhadores atribuem valores morais distintos a determinadas
atitudes tais como a ânsia por resultados imediatos, estabilidade e a realização de
proezas audaciosas. Certamente, estas diferenciações são responsáveis por
distintas delineações quanto ao comportamento de sociedades que sejam
orientadas ou influenciadas por algum destes princípios de forma dominante. A
caracterização das sociedades apolíneas protestantes está associada ao princípio
trabalhador numa intensidade muito maior que as sociedades dionisíacas
católicas, mais relacionadas ao princípio aventureiro.
Expondo parca e sumariamente tais noções a respeito de diferenciações
relativas ao protestantismo e ao catolicismo e sobre os princípios de trabalho e
aventura como elementos capazes de agir de forma a moldar a dinâmica de uma
sociedade e os meios que nela atuam através de valores tais como o trabalho e a
produção, somos tentados a concluir que sob o protestantismo se construiu um
modelo de sociedade onde se valoriza muito mais o trabalho, ao passo em que
nas sociedades católicas o valor dado ao trabalho é de uma intensidade muito
menor, aliás, o trabalho chega a ser mesmo desvalorizado.

Muito do que se aponta como virtude do trabalho, contudo, é objeto de
contestações que apontam o emprego da valorização do trabalho como discurso
apropriadamente empregado para justificar a preponderância do capitalismo. Este
será o tema abordado na seqüência deste artigo.

CAPÍTULO II – MOTIVAÇÃO
 Definição
Motivação é um construto e se refere ao direcionamento momentâneo do
pensamento, da atenção, da ação a um objetivo visto pelo indivíduo como positivo.
Esse direcionamento ativa o comportamento e englobam conceitos tão diversos
como anseio, desejo, vontade, esforço, sonho, esperança entre outros.
A motivação pode ser analisada a partir de duas perspectivas diferentes:
como impulso e como tração. Ver o processo motivacional como impulso significa
dizer que instintos e pulsões, são a força propulsora da ação. Assim necessidades
internas geram no indivíduo uma tensão que exige ser resolvida. Exemplo desse
tipo de motivação é a fome: a necessidade de alimento gera a fome que exige
uma resolução através do comer. Apesar de importantes teorias da motivação,
como a de Freud e a de Hull, basearem-se nessa perspectiva e de ela explicar
muitos fenômenos do comportamento, suas limitações são patentes: a fome em si,
para manter-se o exemplo, não determina se o indivíduo vai escolher comer arroz
com feijão ou lasanha; outras forças estão em jogo aí: o ambiente. E outras
formas de comportamento mais complexas, como o jejum ou ainda o desejo de
aprender, entre tantos outros, não se deixam explicar simplesmente pela
resolução de tensões internas. No caso do aprendizado, por exemplo, o objetivo
se encontra num estado futuro, em que o indivíduo possui determinado saber.
Esse estado final como que atrai o indivíduo - á motivação como tração, como
força que puxa, atrai. Não se pode negar que ambas as perspectivas se
complementam e ajudam a explicar a complexidade do comportamento humano;
no entanto, devido à suas limitações no esclarecer comportamentos mais

complexos, grande parte da pesquisa científica atual se desenvolve no âmbito da
motivação como tração.
Uma compreensão da motivação como força atratora não pode deixar de
levar em conta as preferências individuais, uma vez que diferentes pessoas vêm
diferentes objetivos como mais ou menos desejáveis. Um mesmo objetivo pode
ser buscado por diferentes pessoas por diferentes razões: uma deseja mostrar seu
desempenho, outra anseia ter influência sobre outras pessoas (poder), etc. A
essas preferências relativamente estáveis no tempo dá-se o nome de motivos.

 Principais Características
Ao comportamento humano estão inerentes múltiplas e diferenciadas
atividades, que todas as pessoas desenvolvem no seu quotidiano, como por
exemplo, andar, conversar, dormir, trabalhar, etc. É possível mesmo realizar
várias atividades em simultâneo.
Será que o indivíduo tem sempre consciência daquilo que o leva a agir?
O que leva os indivíduos a envolverem-se mais numas atividades do que
noutras?
Porque mudam as pessoas de atividade, no decurso da vida?
PORQUE
Todo o comportamento é uma atividade dirigida
Todo o comportamento tende para a consecução de objetivos
Motivação Humana é a força geradora do comportamento, é o que
predispõe o indivíduo para uma determinada atividade. A motivação de cada
sujeito pode ser condicionada por três fatores:
Expectativas – antecipação subjetiva do que irá acontecer;
Valências – cada indivíduo revela tendências para valorizar um determinado
tipo de resultados. Depende do objetivo e do valor que cada sujeito atribuí ao
resultado final e à satisfação proporcionada;

Instrumentalidade – é a relação causal entre o esforço intermediário e o
resultado final (se o sujeito verificar que o resultado final não depende do esforço
a fazer, pode optar por não se esforçar).
Há muitos indivíduos que apesar de revelarem uma boa capacidade
intelectual e de aprendizagem, obtêm resultados muito baixos no seu desempenho
escolar. O que falta a estes indivíduos não é a capacidade, mas a motivação. A
relação entre a motivação e a aprendizagem é evidente, pois sem motivação não
há aprendizagem, o que eqüivale a dizer, que a motivação é condição necessária
para haver aprendizagem.
A aprendizagem acontece quando o indivíduo está realmente interessado
em aprender; aprende-se aquilo que corresponde a uma necessidade ou a um
interesse.
A motivação desempenha três funções no processo de aprendizagem:


função seletiva: a atenção da pessoa centra-se no campo específico do

interesse dominante;


função energética: a pessoa intensifica a sua atividade, aumentando a

sua energia e poder de concentração, para atingir os fins a que se propôs;


função direcional: a pessoa orienta os seus atos em direção à meta que

pretende atingir.
Neste contexto pode-se afirmar que os incentivos têm um valor motivacional
relativo. É o mesmo que dizer que um mesmo incentivo pode provocar respostas
distintas ou nem sequer encontrar eco em alguns formandos.

 Ambiente desmotivador
Nem sempre estamos satisfeito no ambiente de trabalho, seja pelo transito,
paredes que dão choques ou projetos malucos que fazem a gente varar a noite.
Pensando no que os meus colegas e eu ja passamos, quero fazer uma
pesquisa: alguem ja passou por estas situações e quais são as piores, no sentido
de arrebentar com a nossa incrivel motivação no trabalho?

Falta de equipamentos adequados (quem nunca pensou em comprar
um pente de memória com o dinheiro do bolso pra levar pro trabalho);
Falta de café, chá ou ar condicionado (ou quando tem é ruim);
Colegas doidos que te levam a loucura;
Internet bloqueada (incluindo o google);
Ter que trabalhar depois do horario (as vezes sem receber por isso);
Codigos que parecem ter saido de um conto de H.P. Lovecraft;
Projetos que parecem não ter sentido ou importância;
Chefes que parecem ter saido de uma tirinha do Dilbert;
Chefes truculentos, desses que da medo falar o nome;
Resistência a mudanças (riem de Ruby on Rails e desenvolvem em
Java como se fosse Cobol);
Buzzwords são mais importantes do que atender aos clientes;
Os profissionais de informática, especialmente os desenvolvedores,
possuem formas de encarar o trabalho que, de acordo com o ambiente, a vontade
de fazer algo bom some restando cinismo, péssimo humor e curriculos atualizados
prontos para zarpar para outras oportunidades. Algumas vezes é inevitavel, afinal
somos humanos, mas o que nos leva a aguentar, enfrentar ou desistir desses
problemas?
Uma caracteristica é bem clara: gostamos de fazer coisas especiais. É
ironicamente engraçado ver as reações de alguns profissionais quando estão
fazendo algo ordináriol, comum ou que julguem sem importância pois muitos
odeiam isso, porém estão fazendo por algum motivo: geralmente existe alguma
extratégia da empresa que deveria ser respeitada. Creio que este tipo de
“soberba” afeta o nosso rendimento pois é muito fácil ver reações emocionais e
não tanto racionais.

CAPÍTULO III – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
 Organizações Contemporâneas

Em plena era da informação, o grande desafio deste momento é fazer com
que as empresas tenham capacidade de se organizarem e se adaptarem as
rápidas mudanças de um mercado cada vez mais complexo, dinâmico e
turbulento. O gestor, contudo, tem que saber da importância do seu papel como
agente de mudanças, ele tem que saber como o movimento do mercado afeta a
comunidade, a sua empresa e seus concorrentes, e consequentemente o seu
trabalho,

interrelacionando-os.

A empresa de hoje, precisa adotar uma estrutura de gestão flexível, para que haja
respostas imediatas às necessidades e desejos dos clientes, ou seja, a empresa
precisa se estruturar de forma que a qualquer momento ela esteja apta a mudar,
ou se adaptar. Mas para que isso aconteça, é necessário que as pessoas que
fazem parte desta organização, possam e tenham condições de continuamente
aprenderem, seja sobre o mercado, a empresa, sua profissão ou sobre elas
mesmas, para assim adquirirem a capacidade de se autogerenciarem (tendência
mundial

na

gestão

das

empresas),

tornando-se

responsáveis

pelo

desenvolvimento da empresa em que trabalham e pelo seu próprio.
Devemos ter em mente que toda a organização é formada por bens
tangíveis (meios físicos, financeiros, etc.) e intangíveis (pessoas e os
conhecimentos que podem agregar ao todo). Partindo deste pressuposto,
sabemos que uma empresa tem sua cultura organizacional (e/ou seu pensamento
estratégico) além de seus recursos físicos para a produção; e assim sendo, seus
valores (tangíveis e intangíveis) devem ser constantemente reavaliados,
observando se continuam capazes de responder de forma dinâmica as questões
do mercado, mas sempre se preocupando nessas reavaliações, de terem seus
objetivos e missão orientada por sua visão e valores, mantendo uma boa imagem
pública, uma boa imagem interna e reputação empresarial, ou seja, coerência.
Ao longo do tempo em que a Administração se profissionalizou (séc. XIX,
XX) as organizações foram observadas como estruturas piramidais rígidas, onde
os ambientes interno e o externo são vistos como sistemas distintos e
independentes, não relacionados. No atual momento da Administração mundial,

esse conceito não é mais válido, pois ante as mudanças oriundas do processo da
globalização e internacionalização da gestão, as empresas precisam responder
efetivamente (com eficácia e eficiência) com a rapidez que essa nova dinâmica
mercadológica lhes impõe.
A tendência, e ambição, das organizações é criar uma estrutura
organizacional que seja capaz de “aprender” constantemente, por isso os modelos
de gestão empresarial elaborados hoje em dia, que dão especial atenção a gestão
do conhecimento, ao desenvolvimento real de talentos, ao intra-empreendorismo e
a qualidade de vida, são bem aceitos, pois o maior desafio da administração atual
está em inter-relacionar o capital físico e o capital intelectual, às necessidades
operacionais das empresas, necessidades e desejos dos clientes e necessidades
“morais” e de subsistência dos seus colaboradores internos.
Assim sendo, a nova forma de administrar está sendo afetada de várias
maneiras que podem ser descritas pelas perguntas a seguir: Como encorajar,
desvendar e usar a diversidade humana nas organizações? Como desenvolver um
programa de aprendizagem sistemática que responda às complexas, e
extremamente

mutáveis,

necessidades

de

seu

macro

e

microambiente

organizacional? Como redimensionar as fronteiras da organização, haja vista, que
elas estão se tornando cada vez mais “virtuais” e suas operações mais
terceirizadas? Como acompanhar as mudanças de mercado, fazendo com que a
organização se beneficie com elas? Como lidar com as tecnologias e gestão das
informações? Como posicionar a organização ante aos clientes e a comunidade
em geral? Como alcançar o equilíbrio na gestão organizacional, ou seja, equilibrar
eficácia (os resultados, do ponto de vista do cliente) e a eficiência (a excelência
operacional, do ponto de vista dos colaboradores internos)? Como readaptar o
papel do Administrador, como agente de mudança e de excelência na
organização? Como redimensionar a o papel da Liderança e do Processo de
Poder e Influência? Como encontrar e desenvolver o Diferencial Competitivo da
organização? Como posicionar a empresa do ponto de vista “socialmente
responsável” - dentro do contexto do desenvolvimento econômico regional - (não

confundir com a responsabilidade social)? ... e que ferramentas de controle
gerencial (sistema de informação gerencial) deve-se usar?
Segundo Robert Heller (org) e Bob Garratt em “Guia do Gerente Completo”,
relata-se:
“As fronteiras tradicionais vem sofrendo erosão, e não apenas as
organizacionais. A computação e as telecomunicações convergiram, esmaecendo
as demarcações entre ‘varejo’ e ‘atacado’ ou entre ‘empresas’ e ‘governo’. Novos
fluxos de informação de clientes, novas exigências dos clientes e novos canais de
entrega estão forçando um fundamental repensar de conceitos.
O atual desafio é identificar as atividades que levam ao sucesso competitivo
nesse novo mundo. Depois, é necessário organizar-se eficaz e efetivamente,
definindo assim suas novas fronteiras.
Quer a pessoa trabalhe em uma empresa de fabricação tradicional ou de
novos serviços em rápida evolução, a base ou análise do negócio permanecerá a
mesma: projeto, produção, vendas e distribuição de produtos e serviços. O que
muda agora é a necessidade crescente de novas estruturas e processos
organizacionais para atender a essas novas demandas.
Tais mudanças, no entanto, requerem uma mudança significativa na
postura mental e no comportamento gerencial ao se tomarem decisões. É preciso
abandonar o pensamento binário dominante (ex: ou isto, ou aquilo) para adotar um
pensamento mais sutil e integrador (ex: isto, aquilo, e...). Muitos atuais gerentes
ainda não estão preparados para isso. O desafio é: por onde começar?”.
É importante ressaltar que a observação e avaliação constante da realidade
da empresa é fundamental para o aprimoramento de sua gestão, assim como para
o sucesso da mesma. Pois com isso fica mais fácil saber onde se está e
principalmente onde se quer chegar, para que quer chegar e como é mais fácil
chegar...e compreender a relação Colaborador x Empresa, Empresa x Empresa e
Empresa x Sociedade, com o cuidado das conseqüências de suas decisões, é
fundamental para a construção de um mundo mais igual, justo e com mais
oportunidades.

 Auto Realização e RH
Aqui estamos nós, no maravilhoso universo de conquistas em RH. Elas
custaram a dedicação, o esforço e os melhores anos da vida e carreira de
profissionais competentes e profundamente comprometidos com o ser humano.
Muitas conquistas se materializaram, e, a cada ano que passa, outras vão sendo
implantadas para a vitória daqueles que constroem o sucesso das empresas e o
progresso do mundo.
Os caminhos não foram fáceis, tampouco serão os que ainda teremos que
percorrer no desafio de domesticar o “Capitalismo Selvagem”. Ele não é selvagem
porque os homens são “selvagens”, mas porque suas premissas teóricas
contemplavam somente aspectos materiais, esquecendo que estes só se realizam
(da produção à comercialização) pelas pessoas. Em fases anteriores da sua
maturação, o sistema não compreendia que pessoas não são bens de produção e
que a depreciação do conhecimento é mais rápida do que a das máquinas. Com a
compreensão de que pessoas são ativos (patrimônio) e que o capital intelectual é
o fator de competitividade que conduz à tecnologia de ponta e à inovação, as
coisas começaram a mudar.
Descobriu-se um importante fator: o FATOR RH.
Sob uma ótica mais humana, as organizações perceberam que as ações de
RH faziam muito bem aos negócios e a política de benefícios passou a ser mais
efetiva. Atualmente muitos benefícios são oferecidos pelas empresas conscientes
aos seus colaboradores.
Mas, algo nos convida à reflexão. Aristóteles disse: “Nada envelhece mais
rápido que um benefício”. Esta frase, incompreendida por muitos, atrasou a
evolução dos benefícios no mundo corporativo. Ao empresário, parecia que os
benefícios não eram reconhecidos pelos funcionários e representavam custos e
não um investimento. Ocorre que um benefício, uma vez concedido, é incorporado
pela pessoa que o recebe e passa a fazer parte do conjunto de direitos a que ela
entende fazer jus.

Passado algum tempo, o benefício torna-se tão natural que não é lembrado
como um plus, e sim como uma parte do contrato de trabalho. Concluímos que o
envelhecimento citado por Aristóteles não é culpa ou conseqüência do benefício,
mas sim, da falta de uma cultura de comunicação que valide periodicamente a
percepção dos benefícios oferecidos. Além da implantação de “upgrades” que
demonstrem ao funcionário que o crescimento da empresa se reflete na melhoria
da sua vida pessoal (assim é mais fácil falar em comprometimento).
Entre os benefícios disponíveis, não devemos esquecer que os atuais
profissionais têm uma ambição particular que muitas vezes sobrepõe-se às suas
pretensões salariais e seu “kit benefícios”. Eles buscam desafios, possibilidades
de crescimento humano e profissional. Se oferecermos todos os benefícios
disponíveis, mas esquecermos deste, não conseguiremos manter estes talentos,
que por dignidade aceitam um salário e um kit de benefícios menor, desde que
possam continuar a aprender e a crescer!
Para manter os melhores talentos devemos oferecer-lhes condições e apoio
à sua auto-realização, que é o maior benefício que uma empresa pode oferecer a
um ser humano.
Lembra-se dos profissionais que, como você, dedicaram os melhores anos
da vida e carreira comprometidos com o ser humano na empresa?
Eles o fizeram porque trabalhar por nós e pelos avanços que hoje vivemos
era para eles a auto-realização de seus nobres ideais.
Agora é a nossa vez de buscarmos a nossa auto-realização e continuarmos
contribuindo para implantar as novas fases de uma cultura vencedora de RH.
que as empresas estão fazendo com seus funcionários?
Algumas idéias e dicas que você mesmo pode colocar em prática na sua
empresa, fazendo com que trabalho se torne sinônimo de prazer e realização
pessoal:

1. Autorize seus gerentes a andarem com vales no bolso, para que eles
possam dar um almoço de prêmio imediatamente a alguém que esteja fazendo
algo extraordinário.
2. Mande cartas para a casa dos funcionários, dando-lhes parabéns pelos
resultados. (Com certeza eles vão mostrar para toda a família!).
3. Se você tiver um estacionamento na empresa, crie uma vaga para o
funcionário ou vendedor do mês.
4. Deixe a pessoa tirar um dia, a tarde ou a sexta-feira de folga.
5. Em aniversários, encarregue-se de comprar bolo, docinhos e
refrigerantes. Se não puder, pelo menos organize uma “vaquinha” entre todos os
colegas.
6. Dê um prêmio (dinheiro, medalhas, troféus, etc.) no aniversário de
entrada da pessoa na sua empresa.
7. Promova almoços e jantares regulares entre os membros de equipes.
8. Faça vídeos de treinamento para novos funcionários usando funcionários
antigos.
9. Pague a inscrição dos funcionários em seminários, eventos e palestras.
Peça que eles façam uma apresentação depois para a equipe inteira.
10. Compre ingressos para o cinema, teatro ou jogos de futebol, e
combinem de ir todos juntos.
11. Dê garrafas de vinho ou de champagne sempre que um objetivo for
atingido.
12. Pague as passagens e estadia do funcionário, com direito a
acompanhante, numa viagem para algum lugar no Brasil (dá para parcelar em até
10 vezes!).
13. Combine pequenas viagens para locais perto da sua cidade
(cachoeiras, cavernas, parques, montanhas, etc.). Aproveite e faça um piquenique
no local.
14. Combine com uma determinada loja e garanta 50% de desconto em
tudo que seus funcionários quiserem comprar lá (pode valer para supermercado,
colégio, lanchonete, restaurante, etc.).

15. Organize almoços em homenagem a um funcionário. Faça um discurso
e peça que ele se levante, mesmo que brevemente, e fale também. Deixe bem
claro porque ele (ou ela) mereceu esse almoço, porque está sendo o centro das
atenções. Aproveite e dê um buquê de flores, uma placa ou outra lembrança que
simbolize aquela conquista.
16. Pague as despesas dos funcionários nas academias de ginástica (ou
monte uma academia de ginástica dentro da sua empresa).
17. Ajude seus funcionários a pagarem mensalidades de escolas de inglês
ou de informática. Negocie pacotes em grupo com essas empresas, e repasse os
benefícios aos funcionários.
18. Ao invés de você ir a um evento representando a empresa, mande outra
pessoa no seu lugar. É uma excelente forma de mostrar na prática para aquela
pessoa que ela realmente é importante para a empresa.
19. Mande fazer uma jaqueta esporte com o logotipo da sua empresa e só
entregue para os melhores funcionários, seja de que área forem. (É como se fosse
o “time da excelência”).
20. Compre um livro da lista dos best-sellers da atualidade e dê de presente
(não é necessário estar ligado à área de atuação)
21. Contrate uma massagista séria e dê a todos os funcionários e
funcionárias o direito de uma sessão mensal grátis (para quem quiser, é lógico).
22. Compre um computador para a pessoa instalar na sua casa (também dá
para pagar em suaves prestações mensais).
23. Leve todo mundo para andar de balão, avião ou planador. Outra opção
mais radical é ir pular de bungee jump ou pára-quedas.
24. Alugue uma limusine com motorista por um final de semana e deixe seu
melhor vendedor usar.
25. Descubra os cantores ou bandas favoritos de cada um e dê um CD de
presente.
26. Ajude as pessoas com suas tarefas domésticas. A Andersen Consulting
tem uma concierge paga somente para fazer esse tipo de trabalho. Ela cuida de
problemas de encanamento na casa dos funcionários, manda roupas para a

lavanderia, manda lavar seu carro, manda o carro na oficina, faz pequenas
compras no supermercado... tudo para que os funcionários da Andersen possam
se concentrar exclusivamente no trabalho, e não em pequenos problemas
pessoais.
Mais algumas maneiras fáceis de aumentar o moral na sua empresa:
· Mande pedir algumas pizzas ou um sanduíche gigante para o almoço dos
funcionários.
· Monte um mural onde todos possam colocar cartuns, piadas, novidades,
etc.
· Guarde alguns cartuns e anexe junto com documentos importantes (os do
Dilbert são excelentes para isso).
· Marque reuniões fora da empresa, só para variar.
· Organize um campeonato da “Gravata Mais Feia” ou “Meia Mais
Engraçada”.
· Combine um dia em que todo mundo vá trabalhar com roupas listradas, de
bolinhas ou de certa cor.
· Faça bolões com acontecimentos esportivos para ver quem vai ganhar.
· Passe um vídeo do Charlie Chaplin no horário do almoço.
· Tire fotos engraçadas das pessoas trabalhando e depois ponha no mural.
· Acostume-se a sorrir e dizer “Oi!” a todos que encontrar.
· Dê a todos a oportunidade de chegar uma hora atrasado ou sair uma hora
mais cedo uma vez por semana.
Não leve tudo tão a sério. Lembre-se constantemente de que existem
coisas muito mais sérias na nossa vida. Se o líder se divertir, com certeza o resto
da equipe se divertirá também.

CAPÍTULO IV – DESAFIOS ESTRATÉGICOS
 Gestor

O líder precisa estar sempre um passo adiante. Sem a ação dos líderes, em
cada organização, não podemos estabelecer os rumos a serem tomados na
economia de cada uma das nações. Discute-se muito se liderar é um dom ou se
podemos formar nossos líderes. Sempre haverá aqueles que possuem o dom,
mas essencialmente acredito que o líder deva ser forjado a cada instante nas
organizações e, através das oportunidades de relações construtivas com os
clientes, entidades de classe, contato com os fornecedores, nas ações concretas
para se alcançar os resultados esperados. Um líder não é formado nos bancos
escolares e sim no chão de fábrica e nas mesas de negócios em todo o mundo. O
líder nasce da pró-atividade e constrói-se na necessidade. Não adianta nascer
líder, ter o dom da liderança se nada favorecer o despertar destas qualidades. Um
ambiente estável não permite que se nasçam e nem que se formem os líderes.
Um ambiente desafiador por outro lado, exige que haja manifestação de liderança
sob pena de não se concretizar.
O líder deve ser o gestor das transformações que necessitamos e reger
com habilidade e maestria a orquestra (sua equipe) ao qual tem ascensão. O líder
não impõe sua posição para que prevaleça sobre os seus comandados, ao
contrário, conquista-a com base no envolvimento e cooperação mútua. Deve ser
integralmente o primeiro a se expor e o último a abandonar o barco. É quem está
na linha de frente e representa os anseios de seus liderados e deve proporcionar
oportunidades para que todos possam crescer. Preocupa-se em formar aquele
que virá substituí-lo. O desafio dos líderes do século 21 está na gestão do
conhecimento e, na busca de oportunidades para transformá-lo em valor para toda
a sociedade, para os acionistas das organizações e para os seus liderados. É o
único caminho para a conquista da competitividade através da qualidade e da
produtividade. De nada adianta aumentar o grau de escolaridade da população se
não houver nas organizações quem estabeleça as diretrizes para que haja um
movimento em direção ao sucesso.
O líder também tem o desafio de mudar o paradigma, transformar-se no
pilar das estratégias e deixar para a hierarquia a missão de realizar por intermédio
do exercício do poder. Liderar pelo exemplo ao invés de mandar. Ser um líder

servidor como apregoa James Hunter em “O monge e o executivo”. Conduzir o
projeto de futuro e delegar as ações do presente. Quando se dedica ao hoje o
líder abre a oportunidade de fracasso e corre o risco de não ter a quem liderar no
futuro – e este pode ser no curto prazo. A gestão das estratégias requer a missão
de executar as hipóteses de como será o futuro e, buscar as oportunidades para
que se antecipe propondo soluções e transformando em projetos para que sua
equipe agregue valor aos investimentos dos acionistas. O uso de cenários é uma
ferramenta de gestão estratégica que visa possibilitar ao líder gestor uma
metodologia que assegure a compreensão dos horizontes possíveis. Nenhum
investidor correrá risco sem conhecer as estratégias do negócio em que está
dispondo os seus recursos. Nenhum cliente irá estabelecer contratos com
fornecedores que podem deixar de existir porque suas estratégias são falhas e
começa a ser mal interpretado do mercado. A norma de qualidade automotiva
solicita que se avalie o plano estratégico durante o processo de auditoria em
busca da certeza de que a organização deverá existir durante o processo de
fornecimento. É uma busca para não ficar sem alternativas ao longo do tempo.
Num outro momento visa identificar como a liderança transforma a gestão
estratégica em oportunidades de negócios e na capacitação de seu quadro
funcional.
O desafio da qualidade passa pelas estratégias do líder para as
organizações. A certificação ISO 9001 ou ISO TS 16949 deve consolidar o papel
do líder como seu principal idealizador. Uma organização em que a qualidade não
está incorporada na sua estratégia deve ser evitada, pois é passageira neste
barco que navega. Infelizmente, em muitas organizações a gestão da qualidade
tem sido delegada permitindo que haja condições propicias para que o ambiente
desmotivador se instale. Em pouco tempo surge a percepção de que o sistema da
qualidade não evolui porque o principal líder nunca está presente ou é somente
envolvido em situações criticas. Um barco sem comandante que corre o risco de
naufragar em águas rasas. A missão de cada um destes lideres é compreender a
qualidade e correlacionar com as estratégias e cenários identificados em que a
organização está suscetível. O líder não precisa dominar as técnicas operacionais

da qualidade, mas, é preciso visualizá-las sob o ponto de vista conceitual e o
estratégico para dar oportunidade de transformá-los em realidade. Infelizmente
poucos líderes têm tido oportunidade de aprender tais metodologias com gestores
e outros líderes. Usualmente os especialistas que multiplicam estes conceitos são
aqueles formados com a visão técnica exclusivamente. Quando se reverte esta
condição o líder consegue identificar oportunidades para que estas sejam efetivas
na organização. O desafio aqui é deixar de lado os aspectos técnicos e enfatizar o
estratégico com ações inteligentes e humanas. Esta tem sido a nossa missão ao
treinar e capacitar líderes nas organizações.
Quando o líder assume o sistema da qualidade e, busca a integração de
todas as oportunidades para aumentar e melhorar os resultados da organização,
esta passa a ser uma referência. A organização torna-se benchmarking. O papel
de cada líder, na realidade o sonho de cada líder é tornar a sua organização uma
referência no seu segmento e, num curto espaço de tempo, torná-la referência
local, regional, nacional ou mesmo internacional. Procedendo a reflexão de
liderança, seus papéis e desafios e, transformando-a em ações concretas para
tornar realidade. Assim, somente nos resta perguntar: o que falta fazer para
começar a dar um passo adiante?

 Possíveis soluções para melhora do ambiente de
trabalho
Neste instante, reflita bem. No domingo a noite, no final do fantástico, seu
coração bate acelerado, emocionado. Tudo isso acorre porque amanhã será
segunda-feira e você está ansioso(a) em reencontrar seu ambiente de trabalho.
Não é isso mesmo que acontece?
Mas infelizmente, talvez você esteja entre os milhões de colaboradores que
não se sentem assim, pois a grande maioria não vive em um ambiente de trabalho
que o complete, o realize e o faça feliz. O interessante é que mesmo sem “amar”
seu trabalho, as pessoas não se manifestam, não buscam mudanças e inovações.

Para amar e sentir prazer no que faz em seu trabalho, que ás vezes tornase rotineiro, segue abaixo alguns princípios que irão abrir caminhos para que você
encontre ou reencontre a alegria e a emoção de trabalhar em um ambiente
melhor:
VOCÊ! – Sinta a necessidade e a importância de viver bem, ser feliz,
comece por você, busque mudanças e queira melhorias;
MUDE JÁ ! – Não resista às mudanças, encare-as como desafio. Seja
flexível de tenha residência.
SINCERIDADE! - Fale com seus superiores sobre as situações que não
lhe agrada. Se não esclarecer sua dificuldades e seus receios, como seus
superiores lhe ajudarão.
ORGANIZE – SE! – Planeje suas atividades antecipadamente, para que
não seja surpreendido e não passe por situações constrangedoras. Utilize sua
agenda.
RESPEITO! – Seja educado, seja ético, cumprimente as pessoas e tenha
simpatia.
EMPATIA! Desenvolva sua empatia, não faça com os outros o que não
gostaria que fizessem com você.
TEMPO! – Administre seu tempo, tenha prioridades, saiba trabalhar
sobre pressão, não se desespere.
EQUIPE! – Trabalhe em equipe, por mais difícil que seja a relação entre
vocês, você deve ter seus colegas de trabalho como amigos e jamais como
inimigos.
LAYOUT! Mude seu ambiente de trabalho, traga cores, flores.
Ambientalize seu departamento, seu setor.
ESTUDE! Não pare de investir no seu capital intelectual, busque novos
horizontes, novos conhecimentos, não perca tempo.
Praticando estes princípios, aprimorando suas habilidades teóricas, práticas
e pessoais você terá capacidade de melhorar sua vida profissional. Não deixe que
a rotina sufoque seu brilho. Todos nós temos talentos e precisamos divulgá-los.
Geração Y

A Geração Y, também referida como Geração millennials ou Geração da
internet é um conceito em Sociologia que se refere, segundo alguns autores, à
coorte dos nascidos após 1980 e, segundo outros, de meados da década de 1970
até meados da década de 1990, sendo sucedida pela Geração Z.
Esta

geração

desenvolveu-se

numa

época

de

grandes

avanços

tecnológicos e prosperidade econômica.
Os seus pais, não querendo repetir o abandono das gerações anteriores,
enchera-os de presentes, atenções e atividades, fomentando a sua auto-estima.
Cresceram vivendo em ação, estimulados por atividades, fazendo tarefas
múltiplas.
Acostumados a conseguirem o que querem, não se sujeitam às tarefas
subalternas de início de carreira e lutam por salários ambiciosos desde cedo.
Uma de suas características atuais é a utilização de aparelhos de telefonia
celular para muitas outras finalidades além de apenas fazer e receber ligações
como é característico das gerações anteriores.
Enquanto grupo crescente, tem se tornado o público-alvo do consumo de
novos serviços e na difusão de novas tecnologias. As empresas desses
segmentos visam atender esta nova geração de consumidores que se constitui um
público exigente e ávido por inovações.
Preocupados com o meio ambiente e causas sociais, essa nova geração
tem um ponto de vista diferente das gerações anteriores que viveram épocas de
guerras e desemprego, com o mundo praticamente estável e mais comodo a
liberdade de expressão, esses jovens conseguiram se preocupar com valores
esquecidos como vida pessoal, bem-estar e enriquecimento pessoal.
Não gostam de ficar por muito tempo em qualquer compromisso, esta é
a geração de tarefas múltiplas, e eles podem viajar pela Internet, comunicam-se
por e-mail, pelos seus Blackberrys (computadores de mão), ao mesmo tempo em
que falam nos celulares enquanto conversam online.

Eles são jovens, espertos e ousados. Usam chinelo no escritório ou ouvem
iPods em suas mesas. Eles querem trabalhar, mas não querem que o trabalho
seja sua vida.
Diferentemente das gerações que se foram antes deles a Geração Y,
tem sido cuidada, nutrida e programada com inúmeras atividades desde as
fraldas. Isso significa que eles são ao mesmo tempo voltados para alta
performance, e alta manutenção, diz Tugan – “Eles também acreditam no se
róprio valor”.
Eles dizem: “Nos estamos desejosos e sem medo de mudar o status
quo”. “Um ambiente onde a criatividade e independência de pensamento, são
procuradas será atraente e positivo às pessoas de minha idade. Nós somos muito
independentes e hábeis tecnicamente”.
Estudo identifica a visão de mundo dos membros desse grupo, composto
pelos "nativos digitais" ou por quem cresceu na era da internet.
Eles são liberais no consumo, mas um tanto conservadores no aspecto
social. Gostam de novidades, querem estar antenados e buscam símbolos que os
liguem a comunidades.
Também são impulsivos, impacientes e, no mercado de trabalho, não
pensam duas vezes antes de mudarem de emprego caso não se sintam
valorizados ou confortáveis no ambiente corporativo.
Tecnologia na veia
Velocidade, tecnologia, perfil multitarefa e individualidade são conceitos
que os definem muito bem, além da propensão a postergar compromissos e
responsabilidades próprios da vida adulta, como deixar a casa dos pais e morar
sozinho.

Essas são algumas das características gerais da chamada Geração Y,
segundo pesquisa feita pela Bridge Research, empresa paulista fundada há pouco
mais de um ano e especializada no público jovem.
Segundo o estudo, entende-se Geração Y como os indivíduos nascidos
entre 1978 e 2003, que ou são “nativos digitais” ou que cresceram sob a influência
direta da internet.
Visão de mundo
O estudo da Bridge Research foi feito a partir de entrevistas com pessoas
com idade entre 18 e 30 anos da Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre, das quais 48% homens e 52% mulheres das classes A, B e C. O objetivo
foi identificar padrões de consumo, visões de mundo e comportamentos desse
grupo.
Trata-se de informações valiosas para quem deseja se relacionar, vender
para esse segmento de público ou simplesmente entender como pensam e agem
as pessoas da geração digital, cujos membros são presença constante nos blogs
e nos demais espaços de rede social.
“Uma constatação que nos chamou a atenção no estudo é que esse grupo
tenta sempre postergar compromissos ou responsabilidades”, afirma o presidente
da Brigde Research Renato Trindade.
Um exemplo disso diz respeito à estrutura de gastos. “Para não terem que
arcar com aluguel e outros custos, eles deixam a casa dos pais cada vez mais
tarde. Não é uma geração que busca independência”, diz.
Imposição de limites
Outra atitude importante é estabelecer um diálogo, esclarecer muito bem os
limites e que espera de seus colaboradores.
“Essa geração precisa que as coisas sejam muito bem explicadas. O que
para a Geração X (a anterior) poderia ser algo óbvio – a questão da hierarquia

dentro de uma corporação ou regras de comportamento -, para os da Y nem
sempre são”, afirma Trindade.
Consumidores da Geração Y
No que se refere à relação com consumidores desse grupo, a dica é para
que a comunicação seja de mão dupla.
“Para essa geração, a comunicação não tem barreiras. Assim, ela quer que
a empresa seja da mesma forma. Isso quer dizer que não dá para usar só a TV
nas campanhas. As estratégias de comunicação têm de usar os canais digitais”,
diz Trindade.
Além de ir para o meio digital, é necessário também abrir espaço para a
interação.
“Essas pessoas são céticas em relação às empresas. Elas esperam o
diálogo, inclusive no espaço da marca, como um site. Querem, por exemplo, o
direito de ir ao blog da empresa para falar mal dela, mas estão dispostos a ouvir a
defesa da companhia”, explica.

Atuação nos Negócios
Geração caracterizada pela facilidade de integração no ambiente de
trabalho. Sem hesitações ou medos e com uma boa dose de autoconfiança e
ousadia, esses jovens estão reinventando o jeito de fazer negócios.
Utilizam como principal ferramenta de trabalho a Internet, onde costumam
ter facilidade de obter informações sobre fornecedores, clientes e tendências de
consumo.
O crescimento com o mundo online, faz com que os jovens sejam mais
abertos a cooperar com os outros, mas não costumam ter uma boa relação com a
hierarquia, preferem fazer seu próprio horário de trabalho, muitos tem facilidade de
criar e de trabalhar em casa.

Com a proximidade com a tecnologia , os jovens fazem negócios globais e
trabalham com exportações. Abrem empreendimentos focados a nichos
específicos, mas sempre com um bom número de consumidores.
Os jovens da geração Y, entram no mercado com o tema sustentabilidade
na cabeça, pensam na reciclagem e nos materiais orgânicos.
Conflitos nas empresas
Conflitos Pessoais
Este é o tipo de conflito que diz respeito unicamente a uma pessoa. Pode
ser o nosso chefe, um colega ou outro membro da empresa.
Conflitos Interpessoais
Este é o tipo de conflito que envolve várias pessoas de dentro da empresa.
É o tipo mais banal nas organizações e acontece freqüentemente.
Conflitos com outros trabalhos
Este tipo de conflito surge quando existem outros trabalhos ou tarefas
dentro ou fora da organização, que não possibilitam que o trabalho seja efetuado
devidamente.
Conflitos entre necessidades e valores
Este conflito surge quando aquilo que necessita para cumprir o objetivo do
seu trabalho entra em conflito com a sua personalidade e os valores que mais
preza. É bastante desagradável mas acontece ocasionalmente
Resolver conflitos

Quando se trata de resolver um conflito, existem diversas maneiras de
abordar e de gerir. Conheça algumas.
Evite-os
Tente evitar a existência de conflitos. Dê razão à outra parte, mesmo que
esta não a tenha, só para que esse conflito não surja. Faça um esforço para evitar.
Controle-se
Mantenha-se calmo. Não entre em discussões histéricas sobre o assunto
em questão. Não se esqueça que a calma é o meio para se conseguir o fim.
Colabore
Tente chegar a um acordo comum entre as pessoas envolvidas no conflito e
minimizar ao máximo as perdas para cada lado.
Resolver conflitos significa adaptar uma postura imediata de tentar entender
as causas do conflito e conduzir ações para se chegar a um ponto de acordo.
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