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Introdução
A reciclagem é um fator em evidência dentro de todos os setores da
economia, que esta em constante desenvolvimento, um tema diretamente ligado à
sustentabilidade, que busca de modo ecológico reutilizar produtos e bens já
consumidos, de modo a reciclá-los totalmente em muitos dos casos. Hoje os
próprios produtores de novas mercadorias buscam pensar no descarte dos
mesmos, muitas vezes empresas acabam tendo o nome difamado pelo mal
descarte de produtos, os quais em princípio não eram e nem são mais de sua
responsabilidade, a partir do momento que já foram revendidos e consumidos.
Porém o mundo mudou e esse é um fator de grande preocupação para as
organizações, que hoje encontram bons métodos para não tornar isso um
problema, mas sim mais um meio de renda.

A pesquisa busca a amplitude do mercado de reciclagem dentro da
sociedade e do mercado industrial brasileiro, de modo a enxergar o tamanho do
nicho existente e a possível aplicação em industrias que ainda não utilizam deste
modo de filosofia, para agregar valor tanto para a própria marca quanto para um
aumento de receita líquida.

O intuito filosófico do tema é muito atrativo, busca de meio alternativo
reconstruir e refazer o novo por meio do antigo, sendo hoje viável, em função do
momento climático e ambiental vivido no universo. O grande investimento em
pesquisa e desenvolvimento no meio busca introduzir este pensamento em todos
os setores, visto que os principais materiais descartados são frutos produtivos, é
alto o volume de materiais que necessitam de lugar ou meio de voltar a se alocar
no espaço, onde este projeto busca mostrar modos alternativos, como é possível
o descarte consciente e sustentável de praticamente tudo, produzido e consumido
no mundo contemporâneo.
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1 Revolução Industrial
1.1 A revolução industrial

Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual
(daí o termo manufatura), no máximo com o emprego de algumas máquinas
simples. Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir
algumas etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de
todo o processo, desde a obtenção da matéria-prima até à comercialização do
produto final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios
artesãos e os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas do
processo produtivo.

Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do
processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão (na
qualidade de empregados ou operários), perdendo a posse da matéria-prima, do
produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que
pertenciam aos donos dos meios de produção os quais passaram a receber todos
os lucros. O trabalho realizado com as máquinas ficou conhecido por
maquinofatura.

Esse momento de passagem marca o ponto culminante de uma evolução
tecnológica, econômica e social que vinha se processando na Europa desde a
Baixa Idade Média, com ênfase nos países onde a Reforma Protestante tinha
conseguido destronar a influência da Igreja Católica: Inglaterra, Escócia, Países
Baixos, Suécia. Nos países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial eclodiu,
em geral, mais tarde, e num esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos
países mais avançados tecnologicamente: os países protestantes.

De acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial, iniciada na
Grã-Bretanha, integrou o conjunto das chamadas Revoluções Burguesas do
século XVIII, responsáveis pela crise do Antigo Regime, na passagem do
capitalismo comercial para o industrial. Os outros dois movimentos que a
acompanham são a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa
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que, sob influência dos princípios iluministas, assinalam a transição da Idade
Moderna para a Idade Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um
produto da Revolução Industrial e não sua causa.

Com a evolução do processo, no plano das Relações Internacionais, o
século XIX foi marcado pela hegemonia mundial britânica, um período de
acelerado progresso econômico-tecnológico, de expansão colonialista e das
primeiras lutas e conquistas dos trabalhadores. Durante a maior parte do período,
o trono britânico foi ocupado pela rainha Vitória (1837-1901), razão pela qual é
denominado como Era Vitoriana. Ao final do período, a busca por novas áreas
para colonizar e descarregar os produtos maciçamente produzidos pela
Revolução Industrial produziu uma acirrada disputa entre as potências
industrializadas,

causando

diversos

conflitos

e

um

crescente

espírito

armamentista que culminou, mais tarde, na eclosão, da Primeira Guerra Mundial
(1914).

Figura 1: O início da revolução indústrial
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A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Europa devido a três
fatores:

1) os comerciantes e os mercadores europeus eram vistos como os principais
manufaturadores e comerciantes do mundo, detendo ainda a confiança e
reciprocidade dos governantes quanto à manutenção da economia em seus
estados;

2) a existência de um mercado em expansão para seus produtos, tendo a Índia, a
África, a América do Norte e a América do Sul sido integradas ao esquema da
expansão econômica européia;

3) o contínuo crescimento de sua população, que oferecia um mercado sempre
crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada (e
posteriormente excedente) de mão-de-obra.

1.2 O pioneirismo do Reino Unido

O Reino Unido foi pioneiro no processo da Revolução Industrial por
diversos fatores:


Pela aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século XVIII.
Antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais estavam
cartelizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de novos
competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Com a liberalização
da indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso tecnológico e um
grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo.



O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após a Revolução
Inglesa, que forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava para expandir
os investimentos e ampliar os lucros.
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A Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países.
Um desses acordos foi o Tratado de Methuen, celebrado com a decadência da
monarquia absoluta portuguesa, em 1703, por meio do qual conseguiu taxas
preferenciais para os seus produtos no mercado português.



A Grã-Bretanha possuía grandes reservas de ferro e de carvão mineral em seu
subsolo, principais matérias-primas utilizadas neste período. Dispunham de mãode-obra em abundância desde a Lei dos Cercamentos de Terras, que provocou o
êxodo rural. Os trabalhadores dirigiram-se para os centros urbanos em busca de
trabalho nas manufaturas.



A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir
matérias-primas e máquinas e contratar empregados.

Para ilustrar a relativa abundância do capital que existia na Inglaterra, pode
se constatar que a taxa de juros no final do século XVIII era de cerca de 5% ao
ano; já na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa de
juros era de cerca de 30% ao ano.
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1.3 O motor a vapor

O Reino Unido foi pioneiro no processo da Revolução Industrial por
diversos fatores:

Figura 2: Máquina a vapor I





Pela aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século
XVIII. Antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais
estavam cartelizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de
novos competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Com a
liberalização da indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso
tecnológico e um grande aumento da produtividade em um curto espaço de
tempo.



O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após a
Revolução Inglesa, que forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava
para expandir os investimentos e ampliar os lucros.



A Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros
países. Um desses acordos foi o Tratado de Methuen, celebrado com a
decadência da monarquia absoluta portuguesa, em 1703, por meio do qual
conseguiu taxas preferenciais para os seus produtos no mercado português.
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A Grã-Bretanha possuía grandes reservas de ferro e de carvão mineral em
seu subsolo, principais matérias-primas utilizadas neste período. Dispunham de
mão-de-obra em abundância desde a Lei dos Cercamentos de Terras, que
provocou o êxodo rural. Os trabalhadores dirigiram-se para os centros urbanos
em busca de trabalho nas manufaturas.



A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas,
adquirir matérias-primas e máquinas e contratar empregados.
Para ilustrar a relativa abundância do capital que existia na Inglaterra, pode se
constatar que a taxa de juros no final do século XVIII era de cerca de 5% ao ano;
já na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa de juros
era de cerca de 30% ao ano.

Figura 3: Máquina a vapor II
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1.4 A classe trabalhadora

A produção manual que antecede à Revolução Industrial conheceu duas
etapas bem definidas, dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo:


O artesanato foi a forma de produção industrial característica da Baixa Idade
Média, durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma
produção de caráter familiar, na qual o produtor (artesão) possuía os meios de
produção (era o proprietário da oficina e das ferramentas) e trabalhava com a
família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o
preparo da matéria-prima, até o acabamento final; ou seja não havia divisão do
trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. Em algumas
situações o artesão tinha junto a si um ajudante, porém não assalariado, pois
realizava o mesmo trabalho pagando uma “taxa” pela utilização das ferramentas.



É importante lembrar que nesse período a produção artesanal estava sob controle
das corporações de ofício, assim como o comércio também se encontrava sob
controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção.



A manufatura, que predominou ao longo da Idade Moderna e na Antiguidade
Clássica, resultou da ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento
do comércio monetário. Nesse momento, já ocorre um aumento na produtividade
do trabalho, devido à divisão social da produção, onde cada trabalhador realizava
uma etapa na confecção de um único produto. A ampliação do mercado
consumidor relaciona-se diretamente ao alargamento do comércio, tanto em
direção ao oriente como em direção à América. Outra característica desse
período foi a interferência do capitalista no processo produtivo, passando a
comprar a matéria-prima e a determinar o ritmo de produção.



A partir da máquina, fala-se numa primeira, numa segunda e até terceira e quarta
Revoluções Industriais. Porém, se concebermos a industrialização como um
processo, seria mais coerente falar-se num primeiro momento (energia a vapor no
século XVIII), num segundo momento (energia elétrica no século XIX) e num
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terceiro e quarto momentos, representados respectivamente pela energia nuclear
e pelo avanço da informática, da robótica e do setor de comunicações ao longo
dos séculos XX e XXI (aspectos, porém, ainda discutíveis).

Na esfera social, o principal desdobramento da revolução foi a
transformação nas condições de vida nos países industriais em relação aos
outros países da época, havendo uma mudança progressiva das necessidades de
consumo da população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas.

A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do
trabalhador braçal, provocando inicialmente um intenso deslocamento da
população rural para as cidades. Criando enormes concentrações urbanas; a
população de Londres cresceu de 800 000 habitantes em 1780 para mais de 5
milhões em 1880, por exemplo. Durante o início da Revolução Industrial, os
operários viviam em condições horríveis se comparadas às condições dos
trabalhadores do século seguinte. Muitos dos trabalhadores tinham um cortiço
como moradia e ficavam submetidos a jornadas de trabalho que chegavam até a
80 horas por semana. O salário era medíocre (em torno de 2.5 vezes o nível de
subsistência) e tanto mulheres como crianças também trabalhavam, recebendo
um salário ainda menor.

A produção em larga escala e dividida em etapas iria distanciar cada vez
mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava
a dominar apenas uma etapa da produção, mas sua produtividade ficava maior.
Como sua produtividade aumentava os salários reais dos trabalhadores ingleses
aumentaram em mais de 300% entre 1800 até 1870. Devido ao progresso
ocorrido nos primeiros 90 anos de industrialização, em 1860 a jornada de trabalho
na Inglaterra já se reduzia para cerca de 50 horas semanais (10 horas diárias em
cinco dias de trabalho por semana).
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Horas de trabalho por semana para trabalhadores adultos nas indústrias têxteis:


1780 - em torno de 80 horas por semana



1820 - 67 horas por semana



1860 - 53 horas por semana



2007 - 46 horas por semana

Segundo os socialistas, o salário, medido a partir do que é necessário para
que o trabalhador sobreviva (deve ser notado de que não existe definição exata
para qual seja o "nível mínimo de subsistência"), cresceu à medida que os
trabalhadores pressionam os seus patrões para tal, ou seja, se o salário e as
condições de vida melhoraram com o tempo, foi graças à organização e aos
movimentos organizados pelos trabalhadores, que apesar de terem suas
exigências atendidas, continuam a se organizar e protestar por ainda mais
reduções da jornada de trabalho em todo o mundo.

1.5 A industrialização na Europa

Até 1850, a Inglaterra continuou dominando o primeiro lugar entre os
países industrializados. Embora outros países já contassem com fábricas e
equipamentos modernos, esses eram considerados uma "miniatura de Inglaterra",
como por exemplo os vales de Ruhr e Wupper na Alemanha, que eram bem
desenvolvidos, porém não possuíam a tecnologia das fábricas inglesas.

Na Europa, os maiores centros de desenvolvimento industrial, na época,
eram as regiões mineradoras de carvão; lugares como o norte da França, nos
vales do Rio Sambre e Meuse, na Alemanha, no vale de Ruhr, e também em
algumas regiões da Bélgica. A Alemanha nessa época ainda não havia sido
unificada. Eram 39 pequenos reinos e dentre esses a Prússia, que liderava a
Revolução Industrial. A Alemanha se unificou em 1871, quando a Prússia venceu
a Guerra Franco-Prussiana.
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Fora estes lugares, a industrialização ficou presa:
 às principais cidades, como Paris e Berlim;
 aos centro de interligação viária, como Lyon, Colônia, Frankfurt am Main,
Cracóvia e Varsóvia;
 aos principais portos, como Hamburgo, Bremen, Roterdã, Le Havre,
Marselha;
 a polos têxteis, como Lille, Região do Ruhr, Roubaix, Barmen-Elberfeld
(Wuppertal), Chemmitz, Lodz e Moscou;
 e a distritos siderurgicos e indústria pesada, na bacia do rio Loire, do Sarre,
e da Silésia.

1.6 A expansão pelo mundo

Após 1830, a produção industrial se descentralizou da Inglaterra e se
expandiu rapidamente pelo mundo, principalmente para o noroeste europeu, e
para o leste dos Estados Unidos da América. Porém, cada país se desenvolveu
em um ritmo diferente baseado nas condições econômicas, sociais e culturais de
cada lugar.

Na Alemanha com o resultado da Guerra Franco-prussiana em 1870,
houve a Unificação Alemã que, liderada por Bismarck, impulsionou a Revolução
Industrial no país que já estava ocorrendo desde 1815. Foi a partir dessa época
que a produção de ferro fundido começou a aumentar de forma exponencial.

Na Itália a unificação política realizada em 1870, à semelhança do que
ocorreu na Alemanha, impulsionou, mesmo que atrasada, a industrialização do
país. Essa só atingiu ao norte da Itália, pois o sul continuou basicamente agrário.

Muito mais tarde, começou a industrialização na Rússia, nas últimas
décadas do século XIX. Os principais fatores para que ela acontecesse foram a
grande disponibilidade de mão-de-obra, intervenção governamental na economia
através de subsídios e investimentos estrangeiros à indústria.
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Nos Estados Unidos a industrialização começou no final do século XVIII, e
foi somente após a Guerra da Secessão que todo o país se tornou industrializado.
A industrialização relativamente tardia dos EUA em relação à Inglaterra pode ser
explicada pelo fato de que nos EUA existia muita terra per capita, já na Inglaterra
existia pouca terra per capita, assim os EUA tinham uma vantagem comparativa
na agricultura em relação à Inglaterra e consequentemente demorou bastante
tempo para que a indústria ficasse mais importante que a agricultura. Outro fator é
que os Estados do sul eram escravagistas o que retardava a acumulação de
capital, como tinham muita terra eram essencialmente agrários, impedindo a total
industrialização do país que até a segunda metade do século XIX era constituído
só pelos Estados da faixa leste do atual Estados Unidos.

O término do conflito resultou na abolição da escravatura o que elevou a
produtividade da mão de obra. aumentando assim a velocidade de acumulação
de capital, e também muitas riquezas naturais foram encontradas no período
incentivando a industrialização.

A modernização do Japão data do início da era Meiji, em 1867, quando a
superação do feudalismo unificou o país. A propriedade privada foi estabelecida.
A autoridade política foi centralizada possibilitando a intervenção estatal do
governo central na economia, o que resultou no subsidio a indústria.

E como a mão-de-obra ficou livre dos senhores feudais, ocorreu
assimilação da tecnologia ocidental e o Japão passou de um dos países mais
atrasados do mundo a um país industrializado.
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Figura 4: Fabricação Ford T

1.7 As consequencias da revolução industrial

A partir da Revolução Industrial o volume de produção aumentou
extraordinariamente: a produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser
maquinofaturada; as populações passaram a ter acesso a bens industrializados e
deslocaram-se para os centros urbanos em busca de trabalho. As fábricas
passaram a concentrar centenas de trabalhadores, que vendiam a sua força de
trabalho em troca de um salário.

Outra das consequências da Revolução Industrial foi o rápido crescimento
econômico. Antes dela, o progresso econômico era sempre lento (levavam
séculos para que a renda per capita aumentasse sensivelmente), e após, a renda
per capita e a população começaram a crescer de forma acelerada nunca antes
vista na história. Por exemplo, entre 1500 e 1780 a população da Inglaterra
aumentou de 3,5 milhões para 8,5, já entre 1780 e 1880 ela saltou para 36
milhões, devido à drástica redução da mortalidade infantil.
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A Revolução Industrial alterou completamente a maneira de viver das
populações dos países que se industrializaram. As cidades atraíram os
camponeses e artesãos, e se tornaram cada vez maiores e mais importantes.

Na Inglaterra, por volta de 1850, pela primeira vez em um grande país,
havia mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. Nas cidades, as
pessoas mais pobres se aglomeravam em subúrbios de casas velhas e
desconfortáveis, com condições horríveis de higiene e salubridade, se
comparadas com as habitações dos países industrializados hoje em dia. Mas
representavam uma grande melhoria se comparadas as condições de vida dos
camponeses, que viviam em choupanas de palha. Conviviam com a falta de água
encanada, com os ratos, o esgoto formando riachos nas ruas esburacadas.

O trabalho do operário era muito diferente do trabalho do camponês:
tarefas monótonas e repetitivas. A vida na cidade moderna significava mudanças
incessantes. A cada instante, surgiam novas máquinas, novos produtos, novos
gostos, novas modas.
Estudos sobre as variações na altura média dos homens no norte da
Europa, sugerem que o progresso econômico gerado pela industrialização
demorou varias décadas até beneficiar a população como um todo. Eles indicam
que, em média, os homens do norte europeu durante o início da Revolução
Industrial eram 7,6 centímetros mais baixos que os que viveram 700 anos antes,
na Alta Idade Média. É estranho que a altura média dos ingleses tenha caído
continuamente durante os anos de 1100 até o início da revolução industrial em
1780, quando a altura média começou a subir. Foi apenas no início do século XX
que essas populações voltaram a ter altura semelhante às registradas entre os
séculos IX e XI[3]. A variação da altura média de uma população ao longo do
tempo é considerada um indicador de saúde e bem-estar econômico.
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2. Logística reversa
2.1 Teoria

Logística Reversa é uma nova área da logística empresarial que busca
gerenciar o ciclo de vida de bens de consumo até o seu descarte, ou seja, busca
de maneira ecológica o modo mais propício para o reuso ou mesmo melhor forma
de descarte de produtos quando já não são mais utilizados de maneira para a
qual foram fabricados. Do ponto de vista econômico essa ferramenta foi criada
não para complicar as organizações, mas sim para buscar lucratividade e
sustentabilidade para as organizações que estão de acordo com a ideia,
buscando ainda amenizar prejuízos ao meio ambiente.

A logística reversa ainda não é muito conhecida no Brasil, porém esta se
introduzindo e dentro de um prazo de cinco anos, deverá estar bem difundida
dentre as indústrias brasileiras, de acordo com Paulo Roberto Leite, em entrevista
ao

website

Planeta

Sustentável

(http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/logistica-reversa-deve-se-tornarrealidade-paulo-roberto-leite-544377.shtml).

Um exemplo cotidiano da ferramenta é o reuso de botijões de gás nas
grandes cidades do país, hoje empresas do meio utilizam a logística reversa para
recolher seus botijões e reutiliza-los enchendo-os novamente com o produto que
será consumido. Assim empresas podem de forma sustentável distribuir seu
produto final com uma redução em seu custo, cobrando dos clientes apenas pelo
produto

consumido

e

não

pela

embalagem

(http://www.ogerente.com.br/log/dt/logdt-an-logistica_reversa_brasil.htm).
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Figura 5: Ciclo da logística reversa

2.2 Importância da logística reversa

Reaproveitamento e remoção de refugo estudam e gerencia o modo como
os subprodutos do processo produtivo serão descartados ou reincorporados ao
processo.

Devido

a

legislações

ambientais

cada

vez

mais

rígidas,

a

responsabilidade do fabricante sobre o produto está se ampliando. Além do
refugo gerado em seu próprio processo produtivo, o fabricante esta sendo
responsabilizado pelo produto até o final de sua vida útil. Isto tem ampliado uma
atividade que até então era restrita a suas premissas.

Tradicionalmente, os fabricantes não se sentem responsáveis por seus
produtos após o consumo. A maioria dos produtos usados é jogada fora ou
incinerados com consideráveis danos ao meio ambiente. Atualmente, legislações
mais severas e a maior consciência do consumidor sobre danos ao meio
ambiente estão levando as empresas a repensarem sua responsabilidade sobre
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seus produtos após o uso. A Europa, particularmente a Alemanha, é pioneira na
legislação sobre o descarte de produtos consumidos. Administração de
devoluções envolve o retorno dos produtos à empresa vendedora por motivo de
defeito, excesso, recebimento de itens incorretos ou outras razões

Várias pesquisas e trabalhos mostram a importância de se prestar atenção
a este lado da logística. Várias empresas com um pequeno investimento no
gerenciamento da Logística Reversa conseguem retornos e economias
substanciais. A Logística Reversa é a última fronteira em redução de custos.

Pela falta de sistemas informatizados que permitam a integração da
Logística Reversa ao fluxo normal de distribuição muitas empresas desenvolvem
sistemas proprietários ou terceirizam este setor para firmas especializadas, mais
capacitadas a lidar com o processo.

Não existem dados precisos sobre o valor que os custos com Logística
Reversa representam na economia do Brasil. Levando-se em conta as estimativas
para o mercado americano e extrapolando-as para o Brasil, os custos com
Logística Reversa representam aproximadamente 4% dos custos totais de
Logística, que de acordo com a Associação Brasileira de Movimentação e
Logística foi de US$ 153 bilhões em 1998. Estes números tendem a crescer, à
medida que as atividades com Logística Reversa aumentem entre as empresas.

Apesar de muitas empresas saberem da importância que o fluxo reverso
tem, a maioria delas tem dificuldades ou desinteresse em implementar o
gerenciamento da Logística Reversa. A falta de sistemas informatizados que se
integrem ao sistema existente de logística, a dificuldade em medir o impacto dos
retornos de produtos e/ou materiais, com o conseqüente desconhecimento da
necessidade de controlá-lo, o fato de que o fluxo reverso não representa receitas,
mas custos e como tal recebem pouca ou nenhuma prioridade nas empresas, são
algumas das razões apontadas para a não implementação da Logística Reversa
nas empresas.
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Por exemplo, o desempenho que as empresas no ramo de engarrafamento
de

bebidas

com

vasilhames

e

engradados

retornáveis

se

beneficiam

enormemente de uma boa Logística Reversa. Estes ganhos se dão a partir de
uma melhor coordenação entre promoções e picos esperados no retorno de
vasilhames, reduzindo a necessidade de produção de novos vasilhames, até a
redução na produção de garrafas plásticas não-retornáveis, aproveitando o maior
controle sobre os vasilhames retornáveis e que já haviam sido pagos. No caso do
Brasil a reciclagem das embalagens de alumínio vem gerando excelentes
resultados do ponto de vista ecológico e financeiro, já que está diminuindo
consideravelmente os volumes importados de matérias primas, colocando a
indústria deste setor entre os maiores recicladores de alumínio do mundo.

A logística vem desempenhando importante papel no Planejamento
Estratégico e como Arma de Marketing nas empresas. Empresas com um bom
sistema logístico conseguiram uma grande vantagem competitiva sobre aquelas
que não o possuem. Sua grande contribuição é na ampliação do serviço ao
cliente, satisfazendo exigências e expectativas. A Logística Reversa hoje é
fundamental no sistema logístico das empresas. Não se concebe mais um
sistema logístico completo se esta atividade não estiver incorporada a ele.

O que se percebe é que é apenas uma questão de tempo até que a
Logística Reversa ocupe posição de destaque nas empresas. As empresas que
forem mais rápidas terão uma maior vantagem competitiva sobre as que
demorarem a implementar o gerenciamento do fluxo reverso, vantagem que pode
ser traduzida em custos menores ou melhora no serviço ao consumidor. Uma
integração da cadeia de suprimentos também se fará necessária. O fluxo reverso
de produtos deverá ser considerado na coordenação logística entre as empresas.
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Figura 6: Aterro Sanitário

Figura 7: O planeta precisa de ajuda
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2.3 Logística reversa: motivos e causas

De acordo com o grupo RevLog (um grupo de trabalho internacional para o
estudo da Logística Reversa, envolvendo pesquisadores de várias Universidades
em todo o mundo e sob a coordenação da Erasmus University Rotterdam, na
Holanda), as principais razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na
Logística Reversa são:
 Legislação Ambiental, que força as empresas a retornarem seus produtos e
cuidar do tratamento necessário;
 Benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de
produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo;
 A crescente conscientização ambiental dos consumidores.
 Razões competitivas – Diferenciação por serviço;
 Limpeza do canal de distribuição;
 Proteção de Margem de Lucro;
 Recaptura de valor e recuperação de ativos.

Quaisquer que sejam os motivos que levam uma empresa qualquer a
se preocupar com o retorno de seus produtos e/ou materiais e a tentar administrar
este fluxo de maneira científica, isto é a prática de Logística Reversa. O processo
logístico é visto como um sistema que liga a empresa ao consumidor e seus
fornecedores. O processo logístico é apresentado em termos de dois esforços
inter-relacionados: o Fluxo de Estoques de Valor Adicionado e as Necessidades
de Fluxo de Informações.

Apesar do planejamento logístico, muitas vezes, priorizar apenas o
estudo do fluxo de produtos no sentido Empresa-Cliente, a importância de
também olharmos o fluxo reverso. Quer seja devido a 'recalls' efetuados pela
própria empresa, vencimento de produtos, responsabilidade pelo correto descarte
de produtos perigosos após seu uso, produtos defeituosos e devolvidos para
troca, desistência da compra por parte do cliente ou legislação, o fato é que o
fluxo reverso é um fator comum.
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Em termos logísticos, quando adicionamos o sistema de Logística
Reversa ao fluxo de saída de mercadorias, temos uma Cadeia de Suprimentos
Integral. A Cadeia de Suprimentos Integral (CSI) é baseada no conceito de ciclo
de vida do produto. Durante seu ciclo de vida, o produto percorre a sua cadeia de
suprimentos normal. O que é acrescentado na CSI são as etapas de descarte,
recuperação e reaplicação, permitindo a reentrada do fluxo de material na cadeia
de suprimentos.

Um planejamento de Logística Reversa envolve praticamente os
mesmos elementos de um plano logístico convencional: nível de serviço,
armazenagem, transporte, nível de estoques, fluxo de materiais e sistema de
informações.

O nível de serviços faz parte da estratégia global da empresa. Se como
arma de vendas está incluído algo como “satisfação garantida ou seu dinheiro de
volta” ou “garantia de troca em caso de defeito”, o sistema logístico tem que estar
preparado para o fluxo reverso e qualquer falha pode arriscar toda a imagem da
companhia. Uma vez determinado o volume e as características do fluxo reverso,
deve-se estabelecer os locais de armazenagem, os níveis de estoque, o tipo de
transporte a ser utilizado e em que fase se dará a reentrada no fluxo normal do
produto.

As diferenças entre os sistemas de logística com fluxo normal e a
Logística Reversa são quatro, de acordo com Krikke (1998).
 A primeira diferença é que a logística tradicional à frente é um sistema
onde os produtos são puxados (“pull system”), enquanto que na Logística
Reversa existe uma combinação entre puxar e empurrar os produtos pela
cadeia de suprimentos.[...] Como resultado de uma legislação mais
restritiva e a maior responsabilidade do produtor, na Logística Reversa, a
quantidade de lixo produzido (e a distinção entre o que é reciclável do que
é lixo indesejado) não pode ser influenciada pelo produtor e deverá ser
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igualada à demanda de produtos, já que a quantidade de descarte já é
limitada em muitos países.
 Em segundo lugar, os fluxos tradicionais de logística são basicamente
divergentes, enquanto que os fluxos reversos podem ser fortemente
convergentes e divergentes ao mesmo tempo.
 Terceiro, os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamento prédefinido, no qual produtos descartados são transformados em produtos
secundários,

componentes

e

materiais.

No

fluxo

normal,

esta

transformação acontece em uma unidade de produção, que serve como
fornecedora da rede.
 Por último, na Logística Reversa, os processos de transformação tendem a
ser incorporados na rede de distribuição, cobrindo todo o processo de
‘produção’, da oferta (descarte) à demanda (reutilização).

Um outro ponto importante é que fluxos reversos estão envoltos em um
nível de incerteza considerável. Ao se definir um sistema de Logística Reversa, a
incerteza sobre quantidade e qualidade se torna bastante relevante.

Todos estes fatores nos levam a concluir que um sistema de Logística
Reversa, embora envolva os mesmos elementos básicos de um sistema logístico
tradicional, deve ser planejado e executado em separado e como atividade
independente.

Seis fatores críticos que influenciam a eficiência do processo de Logística
Reversa.

São eles:
 Bons controles de entrada;
 Processos mapeados e formalizados;
 Tempo de ciclo reduzidos;
 Sistemas de informação;
 Rede logística planejada;
 Relações colaborativas entre clientes e fornecedores.
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Quanto mais ajustados estes fatores, melhor o desempenho do sistema
logístico.

Acredita-se

que,

devido

ao

processo

de

globalização,

onde

multinacionais adotam políticas comuns para todas suas filiais e os governos
tendem a adotar legislações ambientais mais rigorosas em todos os países, em
pouco tempo, as mesmas práticas ambientais adotadas na Europa serão
implementadas no Brasil. Fora isto, possuímos um Código do Consumidor
bastante rigoroso que permite ao consumidor desistir e retornar sua compra em
um prazo de sete dias, define maiores responsabilidades das empresas por
produtos fabricados e/ou comercializados por elas e estabelece normas para os
recalls. Nosso consumidor tem-se tornado também bastante consciente de seus
direitos e das responsabilidades ambientais das empresas. Além de tudo isto,
várias empresas (tanto varejistas como fabricantes), por razões competitivas,
estão adotando políticas de devolução de produtos mais liberais. Temos também
o reaproveitamento de materiais pelas empresas para redução de custos. Tudo
isto, aumenta o fluxo reverso dos produtos e/ou materiais no canal de distribuição.

2.4 O caso do setor de refrigerantes

O setor de refrigerantes é um setor interessante para se estudar a Logística
Reversa devido ao retorno de vasilhames à indústria, mas principalmente pelo
retorno de paletes e chapatex. Até o surgimento das embalagens feitas com
polietileno tereftalato (PET), os vasilhames retornáveis representavam uma
barreira de entrada forte. Os custos logísticos eram elevados devido à
necessidade das indústrias em operarem com estoques de garrafas de vidro altos
o suficiente para que o sistema funcionasse corretamente. Havia também a
necessidade de que as empresas engarrafadoras possuíssem um número maior
de plantas, para que estivessem mais próximas dos clientes, possibilitando um
melhor controle de estoques de vasilhames.

Estas garrafas tinham um custo superior ao próprio produto, inibindo
compras por impulso e mantendo os varejistas dependentes daquelas empresas
cujas embalagens eles possuíam. Outro fator importante também é a elevada
margem de lucro proporcionada por estas embalagens retornáveis, apesar de que
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hoje elas representam menos de 4% das vendas. Com o surgimento das
embalagens descartáveis (PET), no início da década de 1990, todas estas
barreiras desapareceram, propiciando um grande crescimento das engarrafadoras
de tubaínas. A participação de mercado destas empresas menores cresceu de
9% em 1988 para 33% em 1999, de acordo com o relatório SEAE (ato de
concentração Brahma / Antartica).

Com embalagens descartáveis, o principal fator de Logística Reversa a ser
estudado nesta indústria poderia parecer que havia desaparecido à primeira vista.
No entanto, este setor enfrenta atualmente um problema bastante grave e com
custos muito elevados cuja solução parece bem distante. As empresas chamadas
tradicionais, principalmente as franqueadas do sistema Coca-Cola e a AMBEV,
utilizam em suas embalagens de embarque paletes e os chamados chapatex.
Estes últimos são chapas feitas em madeira, colocadas entre cada fileira vertical
de garrafas PET ou latas com a finalidade de propiciar maior estabilidade à pia e
evitar o atrito entre elas. Estas pias são então colocadas em paletes não
descartáveis e despachadas aos clientes. A necessidade da utilização de
chapatex é tanto maior quanto mais quente a região em que atua a
engarrafadora. O calor dilata as garrafas pet e, caso não haja a chapa de madeira
entre elas, com o atrito elas tendem a estourar. No caso de latas, o atrito pode
provocar micro-furos, deixando vazar o gás ou mesmo todo o produto.
Vazamentos de produtos podem resultar em devoluções de toda a carga por parte
do cliente, resultando em maiores prejuízos com transporte para a engarrafadora.

Todo este material de embalagem tem um custo elevado, representando
cerca de 7% a 8% dos custos totais do produto. São normalmente ativados na
engarrafadora como patrimônio e deveriam retornar após a entrega do pedido aos
clientes. Em termos de valores, um palete padrão tem um custo aproximado de
R$ 15,00 e um chapatex R$ 3,00. Cada embalagem de embarque tem pelo
menos 2 chapatex e 1 palete, dependendo do tipo de produto (lata ou PET).

Normalmente, o ciclo de produção em uma indústria de refrigerantes é
bastante dinâmica. Muitas vezes, o caminhão faz duas ou até mesmo três viagens
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no mesmo dia. Ao chegar à indústria, ele tem que fazer o acerto rapidamente e
carregar novamente para outra viagem. Isto leva ao estabelecimento de sistemas
logísticos normais e reversos estarem sob um mesmo responsável, geralmente o
setor de transportes. Este setor faz o acerto com o motorista, controla as
embalagens que deveriam retornar e despacha a nova carga. A orientação dada
pela indústria às engarrafadoras é o de ativar estes paletes e chapatex e
depreciá-los em função de um número pré-estabelecido de retornos previstos.
Estes materiais são considerados essenciais à produção e sua falta pode
paralisar todo o processo. Estima-se que pelo menos 50% destes materiais sejam
perdidos por falta de retorno às indústrias. Esta perda fez com que a ativação de
paletes e chapatex deixasse de ocorrer e estes passassem a ser lançados como
despesa. O controle numérico, entretanto continua a ser feito.

Pelo lado dos clientes, principalmente as grandes redes varejistas, estes
materiais, após o abastecimento dos produtos nas gôndolas são considerados
como sucata ou entulho, não lhes sendo dados os cuidados que a indústria
gostaria. Existe também um amplo mercado paralelo para estes materiais e uma
certa participação de funcionários das grandes redes no repasse. Para evitar
paradas indesejadas na produção, a engarrafadora recorre ao mercado paralelo
para a aquisição de paletes e chapatex de modo mais rápido, já que os principais
fornecedores ficam localizados em São Paulo e necessitam um prazo razoável
entre o pedido e a entrega. Como a produção é planejada levando-se em conta o
retorno dos paletes e chapatex para reaproveitamento, a não devolução por parte
de grandes redes tem como conseqüência possíveis paradas devido a falta de
materiais. O mais interessante é que aqueles materiais que deveriam ter sido
devolvidos acabam retornando à indústria recomprados no mercado paralelo.

Como tentativa de diminuir a perda desses materiais, a engarrafadora já
tentou emitir notas de empréstimo que seriam cobradas caso a devolução não
ocorresse. Alguns empecilhos ocorreram. Em primeiro lugar, o sistema de
informações não estava preparado para controlar este tipo de operação e seria
preciso montar uma estrutura de controle paralela. Depois houve uma resistência
enorme por parte das grandes redes varejistas que não reconheciam o débito. O
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êxito em receber aconteceu apenas em aproximadamente 30% dos clientes
(principalmente médios) e só pôde ser feito devido a um acordo tácito com o
segundo maior concorrente, que sofre do mesmo problema, tendo sido deixado
de lado devido ao elevado custo de controle e pequeno retorno.

Talvez o fracasso tenha ocorrido devido principalmente à falta de controles
integrados aliado à atribuição de responsabilidade de cobrança ter sido dado ao
setor de vendas. Com receio de perder grandes clientes, o setor de vendas não
está preparado para enfrentar resistências em setores que tradicionalmente não
representam seu principal produto. Vendas se sente responsável pelo produto
final e é cobrada por cotas sobre eles.

Materiais de embalagem são deixados de lado, caso possam interferir em
grandes negociações. Outra tentativa de superação do problema foi a substituição
de paletes padrão por paletes descartáveis, com custo equivalente a um terço do
outro e do chapatex por papelão. A diferença de qualidade dos paletes é visível e
obrigou a engarrafadora a montar uma pequena marcenaria dentro de suas
instalações apenas para consertar os paletes descartáveis que retornam à
indústria. Já a substituição de chapatex por papelão foi uma medida que ainda é
bastante questionável.

Os refrigerantes saem da linha de produção gelados e assim são
embalados. Ocorre então a condensação que molha toda a embalagem. Com o
chapatex isto não é problema, já que a madeira não sofre com a água. Já o
papelão se deteriora, deixando a carga bastante insegura. Isto pode acarretar em
tombamento da carga, já que os caminhões de entrega são abertos nas laterais.
O atrito também é maior com o uso do papelão. Assim, o chapatex continua a ser
utilizado para entregas em raio superior a 40 km da engarrafadora, sendo
utilizado o papelão em entregas próximas. Por fim, esta engarrafadora em
particular decidiu por aumentar o preço do seu produto de modo a incorporar o
custo total destas embalagens, a princípio retornáveis, repassando as perdas ao
longo da cadeia. Os custos com estes tipos de materiais representam o segundo
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maior custo de distribuição da engarrafadora, perdendo apenas para o
combustível.

Tudo isto mostra grandes oportunidades de melhoria de todo o processo.
No caso da empresa pesquisada, as perdas com paletes e chapatex chegam a
valores aproximados de R$ 2 milhões de reais anuais. Como estes valores são de
apenas uma engarrafadora e sabendo-se que este é um problema da indústria
como um todo (com exceção dos fabricantes regionais de tubaínas, que, por
operarem normalmente em um pequeno raio de distância não se utilizam deste
tipo de embalagem de embarque), os valores poderiam atingir a montantes
consideráveis, já que representam quase 2% do faturamento bruto da empresa.
Em um mercado de 11 bilhões de litros anuais, com quase 70% do mercado nas
mãos das duas maiores empresas que têm este problema específico e com um
valor de venda aproximado de R$ 1,00 por litro, basta multiplicar para termos
idéia dos números globais.

O estabelecimento de alguns acordos entre os principais concorrentes
mostra que é possível uma maior integração de toda a cadeia produtiva. O
envolvimento da outra ponta (grandes varejistas) e o desenvolvimento de maiores
controles gerenciais de logística Reversa se faz necessário e altamente lucrativo,
já que os custos são repassados por toda a cadeia.
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2.5 Produtos recicláveis e não recicláveis

Produtos que podem ser reciclados:
 Lixo orgânico: restos de alimentos, frutas, legumes, folhas, grama,
gravetos, etc..
 Papéis: papéis de escrever, papéis de impressão, papéis de embalagem,
papéis para fins sanitários, cartões e cartolinas, papéis especiais (kraft,
heliográfico, filtrante, de desenho).
 Plásticos: embalagens de shampoos, detergentes, refrigerantes e outros
produtos domésticos, tampas plásticas de recipientes de outros materiais,
embalagens de plástico de ovos, frutas e legumes, utensílios plásticos
usados (canetas esferográficas, escovas-de-dentes, baldes, artigos de
cozinha, etc.).
 Vidros: todos os vidros (com exceção dos descritos nos produtos não
recicláveis).
 Metais: folha-de-flandres (aço revestido com estanho como latas de óleo,
sardinha, creme de leite, etc.), alumínio (latas de refrigerantes, cerveja,
chás).
 Lâmpadas de mercúrio: lâmpadas de vapor de mercúrio, de vapor de sódio,
de luz mista e as lâmpadas fluorescentes.
 Pilhas e baterias.
 Entulho.
 Pneus.

Produtos não recicláveis:
 Papéis: papel celofane, papel vegetal, papel plastificado, laminados
(reciclagem

difícil),

encerados

ou

impregnados

com

substâncias

impermeáveis, carbono, papel sanitário usado, papéis sujos, engordurados
ou contaminados com alguma substância nociva à saúde, papéis
revestidos com algum tipo de parafina ou silicone, fotografias, fitas
adesivas e etiquetas adesivas.
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 Plásticos: plásticos termofixos (usados na indústria eletroeletrônica e na
produção de alguns computadores, telefones e eletrodomésticos), plásticos
tipo celofane, embalagens plásticas metalizadas (tipo salgadinhos), isopor.
 Vidros: espelhos, vidros de janelas, vidros de automóveis, lâmpadas, tubos
de televisão e válvulas, ampolas de medicamentos, cristal, vidros
temperados

planos

ou

de

utensílios

domésticos

(http://rainydays.rockerspace.net/quais-produtos-podem-ser-reciclados/).
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3. A imagem das empresas quanto à logística reversa
3.1 Responsabilidade social corporativa

É o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações
que são tomadas pelas empresas, levando em consideração a economia,
educação, meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade locais e governo,
essas ações otimizam ou criam programas sociais,trazendo benefício mútuo entre
a empresa e a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos funcionários,
quanto da sua atuação da empresa e da própria população.

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão ética e
transparente que tem a organização com suas partes interessadas, de modo a
minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. Ser ético
e transparente quer dizer conhecer e considerar suas partes interessadas
objetivando um canal de diálogo.

Uma organização voltada para o desenvolvimento sustentável ela planeia
nos seus negócios um horizonte multidimensional, que engloba e assegura os
direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, na medida em
que todos fazem parte de um sistema de obtenção de uma economia solidária.

3.2 Responsabilidade social X Marketing social

Responsabilidade Social está diretamente ligada a uma atitude e a um
comportamento empresarial ético e responsável, enquanto o Marketing Social
vem sendo utilizado como uma estratégia empresarial, para estabelecer maneiras
de comunicação que divulgam as ações sociais das empresas.

O Marketing Ambiental vem se destacando pelo despertar para a
conscientização
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ambiental, sendo usado como uma nova arma estratégica, que busca o equilíbrio
entre preservação ambiental e conservação da imagem corporativa, sendo
conhecida também como Marketing Verde.

3.3 Responsabilidade social empresarial e meio ambiente

Empresas estão se defrontando com condições de ambiente externo em
grandes transformações e velocidade crescente de mudanças. Após análise das
últimas décadas, observa-se nitidamente a consciência dos consumidores com
relação aos impactos dos produtos no meio ambiente, devido a um nível maior de
informação ou uma intensidade e proximidade dos problemas conseqüentes
dessas agressões. Os investidores em empresas têm procurado investir em
empresas tidas como éticas em suas relações como o meio ambiente e social
(LEITE, 2003).

A diferenciação competitiva força essas empresas a assumirem um
comportamento voltado à preservação ambiental, melhorando a sua imagem
corporativa para se destacar em um mercado competitivo.

3.4 Bens naturais nos processos produtivos

Quando se fala em meio ambiente imediatamente o empresário pensa em custo.
Sendo o meio ambiente um potencial de recursos ociosos ou mal aproveitados,
sua inclusão nos negócios pode resultar em atividades que proporcionem lucro,
ou pelo menos se paguem com a economia de energia, de água ou de outros
recursos naturais. Reciclar resíduos, por exemplo, é transformá-los em produtos
com valor agregado. Conservar energia é reduzir custos de produção (ALMEIDA,
2000).

Leite (2003) entende que, como reação aos impactos dos produtos sobre o
meio ambiente, a sociedade vem criando leis e novos conceitos sobre como
progredir sem comprometer as gerações futuras, minimizando os impactos
ambientais. As legislações contemplam diversos aspectos relativos à vida útil de
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um produto. O processo de fabricação, matérias-primas utilizadas e disposição
final são avaliados.

Por meio de classificação, os produtos são habilitados para serem
negociados no mercado secundário de matérias-primas e habilitados para serem
dispostos em aterros.
Produtos considerados amigáveis ao meio ambiente recebem o “selo verde”
(Silverstein, 1993). Nas grandes cidades produtos como eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, baterias, pilhas e pneus já são proibidos de serem descartados
em aterros sanitários.

O termo “responsabilidade estendida do produto” – Extended Product
Responsability (ERP) – começa a ser empregado. Isto significa que o produtor, ou
a cadeia produtiva responsável pelo produto, que gera impactos ambientais
negativos, serão responsáveis pela destinação correta após o uso dos materiais.
De acordo com Leite (2003), trata-se de uma nova ideia da teoria econômica, o
princípio do ‘poluidor pagador’. Nos EUA, leis específicas incentivam o uso de
material reciclado, oferecendo um sistema de tributos mais brandos para os
contribuintes que o fazem. Outras, porém, obrigam os produtores a equilibrarem a
quantidade produzida com a quantidade reciclada.

3.5 Questão ambiental: preocupação crescente

O homem tem exercido influência sobre os ecossistemas terrestres, com o
desenvolvimento de tecnologias que alteram, de forma cada vez mais rápida e
predatória, o ambiente em que vive, acarretando acelerada degradação, que
compromete a qualidade e a sobrevivência humana.

Quanto a essa situação, vêm sendo utilizadas muitas ferramentas
ambientais, buscando a melhoria da produção e atividades que respeitem os
limites de saturação do meio ambiente (ALMEIDA, 2000).
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Conforme entendimento do Grupo de Estudos e Desenvolvimento em
Logística – GEDL da UFRJ, tradicionalmente os fabricantes não se sentiam
responsáveis por seus produtos após as vendas, não existindo, portanto, a
preocupação com sua posterior coleta. Estes produtos, caso não retornem ao
ciclo produtivo de alguma forma e em quantidades 10 adequadas, geram
acúmulos que excederão, em alguns casos, as diversas possibilidades e
capacidades de “estocagem” dos mesmos, transformando-se em problemas
ambientais com visibilidade crescente.

Grande parte dos materiais descartados necessita de algumas premissas
para serem reinseridos no ciclo produtivo. A menos que haja um planejamento
específico, nem todos esses requisitos podem ser satisfeitos, impedindo assim o
fluxo reverso de determinados bens.

3.6 Revalorização ecológica
A alta descartabilidade acaba por acarretar uma crescente sensibilidade
ecológica na sociedade, gerando intensa pressão para que as empresas
introduzam algum tipo de planejamento ao ciclo reverso desses materiais. A
Logística Reversa surgiu para solucionar esses problemas, buscando, entre
outros objetivos, equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao
ciclo produtivo de diferentes tipos de bens e dos materiais constituintes dos
mesmos. Busca-se também a reciclagem dos resíduos industriais, dando origem
a matérias-primas secundárias que serão novamente introduzidas no processo
produtivo (GEDL, 2007).

A insatisfação por parte de algumas pessoas desperta a reflexão de como
a raça humana vem tratando seu planeta, surgindo o questionamento inevitável
da sujeira do ar e da água, destruição das florestas, buraco na camada de ozônio
e o efeito estufa, que são consequências do tratamento dado ao planeta e da alta
descartabilidade de produtos sobre o meio ambiente.
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3.7 Aspectos legais – Fatores relevantes

Um sistema estruturado de gestão possibilitará a organização acompanhar
assegurar sua conformidade com requisitos de legislação ambiental, otimizando o
uso de seus recursos e minimizando, ao mesmo tempo, seu impacto sobre o
meio-ambiente.

Destaca-se como outro fator importante a ser considerado o que trata das
penalidades legais a que estão sujeitas as empresas que não têm políticas
ambientais definidas. O desenvolvimento de legislações pertinentes exige um
posicionamento das empresas no que tange à logística reversa, em suas áreas de
atuação pós-consumo e pós-venda.

À luz da ISO 14000, que é uma norma elaborada pela International
Organization for Standardization - ISO, com sede em Genebra, na Suíça, reúne
mais de 100 países com a finalidade de criar normas internacionais sobre o meio
ambiente, cada país possui um órgão responsável por elaborar suas normas. No
Brasil temos a ABNT, na Alemanha a DIN, no Japão o JIS, etc. A ISO é uma
instituição internacional e por essa razão, o processo de elaboração das normas é
muito lento, mas não menos criterioso, levando em consideração as
características e as opiniões de vários países membros.

O Sistema de Gestão Ambiental ‘Especificações com Guia para Uso’,
conforme preconizado por essa ISO, estabelece requisitos para as empresas
gerenciarem seus produtos e processos para que eles não agridam o meio
ambiente, que a comunidade não sofra com os resíduos gerados e que a
sociedade seja beneficiada num aspecto amplo.

A lei nº. 9.605 - "Lei de Crimes Ambientais" - de 12/02/1998, prevê pena de
reclusão de um a cinco anos, conforme seu artigo V, Seção III, para quem causar
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a
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destruição significativa da flora, quando ocorrer por lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas.

A resolução RDC nº. 306, de 07/12/2004 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde, o gerenciamento dos mesmos tem o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 11 proteção dos
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio
ambiente.

Em seu artigo 1º a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, nº. 257 (anexo), de 30/06/1999, estabelece que as pilhas e baterias
que contenham em suascomposições chumbo, cádmio, mercúrio e seus
compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos,
veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-eletrônicos
que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após
seu

esgotamento

energético,

serão

entregues

pelos

usuários

aos

estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
adequada proporção definida nesta resolução relativamente às quantidades
fabricadas e/ou importadas.
3.8 Passivo ambiental
O passivo ambiental representa os danos causados ao meio ambiente,
representando assim, a obrigação, a responsabilidade social da empresa com
aspectos ambientais.

Conforme definido pela referida Resolução, no balanço patrimonial de uma
empresa é incluído, através de cálculos estimativos, o passivo ambiental (danos
ambientais gerados) e no ativo (bens e direitos) são incluídas as aplicações de
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recursos que objetivem a recuperação do ambiente, bem como investimentos em
tecnologia de processos de contenção ou eliminação de poluição.
3.9 Selo verde
Selo Verde consiste em uma rotulagem ambiental implementada em
produtos comerciais, que indica que sua produção foi feita atendendo a um
conjunto de normas preestabelecidas por uma instituição reconhecida para este
fim.

Atestada por meio de uma marca inserida voluntariamente pelo fabricante,
que determinados produtos são adequados ao uso e apresentam menor impacto
ambiental em relação a outros similares. A diferença entre rotulagem ambiental e
a Certificação de Sistema de Gestão Ambiental é que, o que está sendo
certificado é o produto, e não o seu processo produtivo.
3.10 Agenda 21
A Agenda 21 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rio 92, adota a Agenda 21 como um programa para o próximo
século, reconhecendo formalmente, a necessidade de mobilizar atores no nível
global, regional e local para a promoção do uso sustentável de recursos naturais e
abordar o processo de desenvolvimento sob o enfoque da sustentabilidade)
sendo um plano de ação para ser adotado por organizações do sistema das
Nações Unidas, governo e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação
humana impacte o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já
realizada para orientar um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI,
cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica,
perpassando em todas as suas ações propostas.

3.11 Desenvolvimento sustentável
Conforme a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
“desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a
exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
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desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e se
reforçam”.

3.12 Logística reversa na sustentabilidade

A contribuição à sustentabilidade se dá na medida em que, “o objetivo
econômico da implementação da logística reversa de pós-consumo pode ser
entendido como a motivação para a obtenção de resultados financeiros por meio
de

economias

obtidas

nas

operações

industriais,

principalmente

pelo

aproveitamento de matérias-primas secundárias, provenientes dos canais
reversos de reciclagem, ou de revalorizações mercadológicas nos canais reversos
de reuso e de remanufatura” (LEITE, 2003).

A logística reversa é uma oportunidade de desenvolver a sistematização
dos fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, seja pelo fim de sua vida útil
seja por obsolescência tecnológica e o seu reaproveitamento, que demonstra a
contribuição para a redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos
ambientais.

O

sistema

logístico

reverso

consiste

em

uma

ferramenta

organizacional que viabiliza as cadeias reversas, de forma a contribuir para a
promoção da sustentabilidade de uma cadeia produtiva.
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4. Implantação da logística reversa no Brasil
4.1 Logística reversa no Brasil

Pesquisa “Logística reversa no Brasil: a visão dos especialistas”

Com relação ao contexto da logística reversa no Brasil, 82% dos
respondentes, ou seja, a grande maioria, considera tratar-se de um processo
pouco aplicado pelas empresas no país. O restante dos especialistas (18%)
respondeu que a logística reversa é medianamente aplicada, não havendo
resposta dizendo ser um processo bastante aplicado ou não aplicado, conforme
ilustrado na Figura 1. A aplicação ainda restrita da logística reversa no Brasil
reflete-se na existência de limitadas referências bibliográficas bem como num
grande desconhecimento do assunto por parte da sociedade.

Figura 1 – Aplicação da logística reversa pelas empresas no Brasil

Quanto aos setores econômicos que fazem uso da logística reversa no
Brasil, 66% dos especialistas afirmam que esse processo vem sendo aplicado
apenas em alguns setores específicos. Somando-se esse percentual aos 17%
que responderam que a aplicação acontece em parte dos setores econômicos,
tem-se que 83% dos respondentes não vêem uma aplicação generalizada da
logística reversa por todos os setores econômicos, o que pode ser observado na
Figura 2.
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Com relação ao tamanho das empresas, 73% dos especialistas disseram
que a logística reversa tem sido aplicada por grandes empresas sendo que os
demais 27% responderam que sua aplicação se dá em médias empresas.
Nenhum dos respondentes assinalou que a aplicação acontece em pequenas
empresas de acordo com Figura 3.

Figura 2 – Setores econômicos que aplicam a logística reversa

Figura 3 – Tamanho das empresas que aplicam logística reversa
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De acordo com o resultado da pesquisa, não existe um grupo de indústrias
que efetivamente se destaque quanto à aplicação da logística reversa.
Comparando-se com as respostas da questão relativa aos setores econômicos,
pode-se concluir que a logística reversa é aplicada em determinados setores ou
segmentos industriais dentro de todos os grupos de indústria investigados – bens
commodities, bens duráveis e seus fornecedores, bens tradicionais e bens
difusores de progresso técnico, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Aplicação da logística reversa pelos grupos de indústria

Quanto às razões que fazem ou farão com que as empresas se preocupem
com a logística reversa, o atendimento das exigências legais acrescido das
devoluções de produtos por problemas de qualidade somaram 49%. Seguiram-se
os seguintes fatores: consciência ambiental (19%); maior competitividade (17%);
e visão do lucro (15%). A Figura 5 apresenta os resultados dessa questão.
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Figura 5 – Razões para aplicação da logística reversa

Em relação aos fatores críticos identificados por Lacerda (2002) descritos
no item 2 do referido trabalho, a pesquisa mostrou que os especialistas
consideram a rede logística planejada, os processos mapeados e formalizados e
os sistemas de informação acurados como os principais fatores que dificultam a
aplicação da logística reversa. As relações colaborativas entre clientes e
fornecedores, o ciclo de tempo reduzido e os bons controles de entrada não foram
considerados como fatores muito restritivos (Figura 6)

Figura 6 – Fatores críticos para aplicação da logística reversa
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A opinião dos especialistas aponta para uma tendência de crescimento da
logística reversa no Brasil (Figura 7). Os especialistas também consideraram que
o comércio eletrônico – que apresenta tendência de crescimento, vai pressionar
as empresas a terem maior preocupação com a logística reversa (Figura 8).

Figura 7 – Perspectiva de aplicação da logística reversa para os próximos cinco
anos

Figura 8 – Influência do comércio eletrônico na logística reversa
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Conclusões
A logística vem desempenhando importante papel no Planejamento
Estratégico e como Arma de Marketing nas empresas. Empresas com um
bom sistema logístico conseguiram uma grande vantagem competitiva
sobre aquelas que não o possuem. Sua grande contribuição é na
ampliação do serviço ao cliente, satisfazendo exigências e expectativas. A
Logística Reversa hoje é fundamental no sistema logístico das empresas.
Não se concebe mais um sistema logístico completo se esta atividade não
estiver incorporada a ele.

O que se percebe é que é apenas uma questão de tempo até que a
Logística Reversa ocupe posição de destaque nas empresas. As empresas
que forem mais rápidas terão uma maior vantagem competitiva sobre as
que demorarem a implementar o gerenciamento do fluxo reverso,
vantagem que pode ser traduzida em custos menores ou melhora no
serviço ao consumidor. Uma integração da cadeia de suprimentos também
se fará necessária. O fluxo reverso de produtos deverá ser considerado na
coordenação logística entre as empresas.

A logística reversa é uma oportunidade de desenvolver a
sistematização dos fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, seja
pelo fim de sua vida útil seja por obsolescência tecnológica e o seu
reaproveitamento, que demonstra a contribuição para a redução do uso de
recursos naturais e dos demais impactos ambientais. O sistema logístico
reverso consiste em uma ferramenta organizacional que viabiliza as
cadeias

reversas,

de

forma

a

contribuir

para

a

promoção

da

sustentabilidade de uma cadeia produtiva.

Com relação ao contexto da logística reversa no Brasil, 82% dos
respondentes de uma pesquisa de opinião sobre o tema , considera tratarse de um processo pouco aplicado pelas empresas no país. O restante dos
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especialistas (18%) respondeu que a logística reversa é medianamente
aplicada, não havendo resposta dizendo ser um processo bastante
aplicado ou não aplicado. A aplicação ainda restrita da logística reversa no
Brasil reflete-se na existência de limitadas referências bibliográficas bem
como num grande desconhecimento do assunto por parte da sociedade
que poderia terminar influenciando o processo. De acordo com o resultado
da pesquisa, não existe um grupo de indústrias que efetivamente se
destaque quanto à aplicação da logística reversa. Comparando-se com as
respostas da questão relativa aos setores econômicos, pode-se concluir
que a logística reversa é aplicada em determinados setores ou segmentos
industriais dentro de todos os grupos de indústria investigados – bens
commodities, bens duráveis e seus fornecedores, bens tradicionais e bens
difusores de progresso técnico. Representa sim um atendencia a meio o
longo prazo no pais e no mundo.
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INTRODUÇÃO
Você já se surpreendeu com o preço da gasolina ao chegar ao posto para abastecer seu
veículo? À medida que a bomba vai registrando 80, 100 ou mais reais, talvez você já tenha
pensado em trocar seu carro por um mais econômico. Talvez, ainda, esteja preocupado com o
fato de seu carro contribuir para o efeito estufa.
A indústria automobilística tem a tecnologia para enfrentar essas preocupações. É o
carro híbrido. Atualmente há muitos modelos no mercado e a maior parte das fábricas já tem
planos de fabricar suas próprias versões.
Nesta pesquisa vamos tratar sobre estes assuntos, aprofundar um pouco na mecânica
híbrida, e falar sobre o evento Bright Green Cities

CAPÍTULO I – CARROS HÍBRIDOS NAS BRIGT GREEN
CITIES
1.0 O QUE É UM AUTOMÓVEL HÍBRIDO
Um automóvel híbrido é um automóvel que possui um motor de combustão interna,
normalmente a gasolina e um motor elétrico que permite reduzir o esforço do motor de
combustão e assim reduzir os consumos e emissões.

Toyota Prius:
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Honda Insight:
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1.1 QUAL A IMPORTÂNCIA DOS AUTOMÓVEIS HÍBRIDOS?
Os automóveis híbridos por serem carros ecológicos poluem muito menos emitindo
uma quantidade muito menor de gases poluentes na atmosfera, ajudando assim a conservação
do meio ambiente. Um automóvel híbrido é um automóvel que possui um motor de
combustão interna, normalmente a gasolina e um motor elétrico que permite reduzir o esforço
do motor de combustão e assim reduzir os consumos e emissões.
Devido aos problemas que a Terra está enfrentando com a camada de ozônio e também
muitos outros é muito importante que cada país utilize essa nova tecnologia, apesar de ser
mais cara, com o passar dos anos irá se baratear possibilitando assim a troca dos veículos
convencionais por veículos híbridos.

Tecnologia Híbrida:

O Funcionamento de um Motor Híbrido:
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1.2 QUANTO CUSTA UM AUTOMÓVEL HÍBRIDO?
O preço varia muito de marca para marca como um automóvel comum. Se quisermos
ter um BMW híbrido o mais barato que será lançado ainda este ano é o serie 1 hibrid que sai
em torno de 200 á 250 mil reais.
Porém para os menos exigentes já á venda no mercado brasileiro está o Ford Fusion
Hibrid custando 134 mil reais.
A tecnologia híbrida no Brasil ainda apresenta um preço bem salgado o que faz com
que as pessoas desistam dos híbridos, mas com o passar dos anos o objetivo das montadoras
automobilísticas é aderir este tipo de produção em suas fabricas locais e não importá-la, assim
barateando o preço.

BMW serie 135 hibrid:
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BMW serie 130 hibrid:
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Ford Fusion hibrid:
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1.3 O QUE É BRIGHT GREEN CITIES?
Bright Green Cities é um evento que trata de economia verde e tecnologias limpas. Os
objetivos do evento são discutir economia verde, mais especificamente as tendências
mundiais de tecnologias limpas, e proporcionar um ambiente de negócios e novas
oportunidades e parcerias entre países nessa área. Uma seleção de 100 tecnologias e
iniciativas que nos últimos 10 anos estão criando as bases para uma Economia Verde no
século 21. A seleção está sendo feita a partir de uma pesquisa de mais de 300 casos divididos
entre ações sócio-ambientais, comunicação, tecnologia e finanças. Isto engloba a tecnologia
de carros híbridos que é muito importante para a diminuição de poluentes.
A seguir slogans da campanha:
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Eco vem da palavra grega "oikos" que significa casa. Ecologia seria o estudo de como
fazer a nossa casa ser um espaço comum que traga o bem-viver para todos que nela vivem e
viverão.
Ecologia tem sido aplicada aos sistemas naturais - Ecologia Ambiental, a qual,
segundo Leonardo Boff, "...preocupa-se com o meio ambiente, para que não sofra excessiva
desfiguração, com qualidade de vida e com a preservação das espécies em extinção [...] vê a
natureza fora do ser humano e da sociedade [...] procura tecnologias novas, menos poluentes,
privilegiando soluções técnicas".
A ecologia também pode ser aplicada:


a sistemas sociais - Ecologia Social ou Comunitária, a qual insere o ser humano e a
sociedade dentro da natureza;
9





a sistemas mentais - Ecologia Mental ou Profunda, a qual "…sustenta que as causas do
déficit da Terra não se encontram apenas no tipo de sociedade que atualmente temos,
mas também no tipo de mentalidade que vigora, cujas raízes alcançam épocas
anteriores à nossa história moderna, incluindo a profundidade da vida psíquica
humana consciente e inconsciente, pessoal e arquetípica";
e, ainda, a mais abrangente casa a ser objeto de estudos pela ecologia - a Ecologia
Integral, em que Terra e seres humanos emergem como uma única entidade.

Aplicar o conceito de ecologia às cidades - cidades ecológicas - significa juntar idéias,
palavras e gestos - pensamento, verbo e ação - visando apoiar sistemas naturais, sociais e
mentais que promovam comprometimento coletivo dos que a habitam, usufruem e contribuem
para o seu patrimônio natural, cultural, econômico e arquitetônico, a partir da elaboração e
difusão de princípios e valores ecológicos aplicáveis: aos modelos de desenvolvimento
econômico e social; às políticas de gestão local; às políticas de habitação, saneamento, uso e
ocupação do solo nos espaços privados e públicos nas áreas urbanas e rurais; à circulação de
veículos e pessoas; enfim, às políticas de governo e desenvolvimento local que proporcionem
sustentabilidade territorial em torno do equilíbrio dinâmico entre Economia, Meio Ambiente e
Sociedade.

CAPÍTULO II – A NOVA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA NO
BRASIL
2.0 – O PRIMEIRO H[IBRIDO NO PAÍS
O primeiro carro híbrido a chegar ao Brasil foi o sedã Mercedes-Benz S400 Hybrid,
encontrado em algumas lojas da marca ou trazido por encomenda, pelo valor de US$ 253 mil.
10

Como qualquer modelo híbrido, o Mercedes-Benz S400 Hybrid tem duas fontes de energia: a
combustão (neste caso, a gasolina) e a elétrica. Juntos, os motores rendem ao carro 299
cavalos de potência máxima (279 cv do motor a combustão e 20 cv, do elétrico). Assim, o
carro chega à velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km/h. O consumo médio é
de 11,9 km/l de gasolina, segundo a fabricante. A marca econômica é atingida graças ao
auxílio do motor elétrico no sistema.
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2.1 – MARCAS QUE ADERIRAM A NOVA TECNOLOGIA
Muitas marcas já aderiram a tecnologia híbrida Toyota Prius e Honda Insight são
exemplos dessa realidade. Ambos já ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades vendidas
ao redor do mundo. Além dos nipônicos, praticamente todas as grandes montadoras trabalham
com modelos que combinam motores elétricos e a combustão. Chevrolet Volt, Ford Fusion,
Peugeot Prologue, Renault Ondelios, Nissan Leaf e o futurista BMW Vision são apenas
alguns exemplos de uma lista interminável de híbridos que estão ou que estarão rodando nas
ruas em breve., porém no Brasil não são todas que disponibilizam seus carros em modelos
híbridos.
Dentre as que já oferecem o novo motor estão: a Porsche, a Ford, a Mercedes-Benz, e a
Toyota.
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2.2 QUANDO A NOVA TECNOLOGIA SERÁ TOTALMENTE INTEGRADA NO
BRASIL?
A tecnologia híbrida provavelmente demorará mais alguns anos para ser totalmente
integrada no Brasil, devido seu alto custo, tanto para as montadoras como para os clientes.
É muito provável que seja integrada a nova tecnologia primeiramente em ônibus públicos do
que nos automóveis particulares, pois assim o transporte publico que roda o dia inteiro fica
menos poluente e a passagem irá se baratear devido a minimização do gasto de gasolina.
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2.3 – QUAL A RELAÇÃO ENTRE UM CARRO HÍBRIDO E UMA CIDADE
ECOLOGICAMENTE CORRETA?
Optar por um carro híbrido em vez dos tradicionais automóveis a diesel ou gasolina é
mais ecológico, mas também pode sair mais caro.
Nos modelos mais antigos, chamados de primeira geração, o motor elétrico serve apenas de
auxiliar ao de combustão: não se considera a autonomia. Na prática, as baterias carregam nas
travagens ou quando o automóvel desacelera, mas este nunca é movido só a eletricidade. Mas,
ao funcionar como auxiliar ao motor de combustão permite baixar o consumo de gasolina e
polui menos.
Os híbridos de segunda geração (ou plug-in) já estão equipados com um motor elétrico
que funciona sozinho e cuja autonomia oscila entre os 20 e os 50 quilômetros. Podem ainda
ser ligados a uma tomada normal para carregar a bateria ou aos postos de rua.
Existem ainda os veículos 100% elétrico que são mais ecológicos, têm custos de utilização
baixos, mas uma autonomia limitada a cerca de 150 quilômetros. Outro inconveniente: se a
bateria estiver totalmente descarregada, terá de aguardar seis a oito horas para obter a
autonomia máxima. Deste modo, estes modelos são mais indicados para as deslocações na
cidade.
Resumindo se uma cidade quer implantar tecnologia e se tornar cada vez mais
ecológica ela dever conter carros híbridos rodando nas ruas, apesar de ser uma tecnologia
mais cara é primordial para a diminuição da poluição e um mundo mais limpo.

Estes são alguns exemplos de cidades ecológicas
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CAPÍTULO III – OS TRÊS TIPOS DE AUTOMÓVEIS
HÍBRIDOS
3.0 – MOTOR A EXPLOSÃO
O motor á explosão é uma máquina térmica, que transforma a energia proveniente de
uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão se dá através de ciclos
termodinâmicos que envolvem expansão, compressão e mudança de temperatura de gases.
São considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios
gases de combustão como fluido de trabalho. Ou seja, são estes gases que realizam os
processos de compressão, aumento de temperatura (queima), expansão e finalmente exaustão.
Assim, este tipo de motor distinguem-se dos ciclos de combustão externa, nos quais os
processos de combustão ocorrem externamente ao motor. Neste caso, os gases de combustão
transferem calor a um segundo fluido que opera como fluido de trabalho, como ocorre nos
ciclos Rankine.
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Motores de combustão interna também são popularmente chamados de motores a
explosão. Esta denominação, apesar de freqüente, não é tecnicamente correta. De fato, o que
ocorre no interior das câmaras de combustão não é uma explosão de gases. O que impulsiona
os pistões é o aumento da pressão interna da câmara, decorrente da combustão (queima
controlada com frente de chama). O que pode-se chamar de explosão (queima descontrolada
sem frente de chama definida) é uma detonação dos gases, que deve ser evitada nos motores
de combustão interna, a fim de proporcionar maior durabilidade dos mesmos e menores taxas
de emissões de poluentes atmosféricos provenientes da dissociação de gás nitrogênio.
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3.1 – MOTOR ELÉTRICO

Motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em mecânica. É o
mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens da energia elétrica baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando – com sua
construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais
diversos tipos e melhores rendimentos.
A tarefa reversa, aquela de converter o movimento mecânico na energia elétrica, é realizada
por um gerador ou por um dínamo. Em muitos casos os dois dispositivos diferem somente em
sua aplicação e detalhes menores de construção. Os motores de tração usados em locomotivas
executam freqüentemente ambas as tarefas se a locomotiva for equipada com os freios
dinâmicos.Normalmente também esta aplicação se dá a caminhões fora de estrada. Chamados
eletrodíesel.
A maioria de motores elétricos trabalha pela interação entre campos eletromagnéticos, mas
existem motores baseados em outros fenômenos eletromecânicos, tais como forças
20

eletrostáticas. O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é
que há uma força mecânica em todo o fio quando está conduzindo corrente elétrica imersa em
um campo magnético. A força é descrita pela lei da força de Lorentz e é perpendicular ao fio e
ao campo magnético. Em um motor giratório, há um elemento girando, o rotor. O rotor gira
porque os fios e o campo magnético são arranjados de modo que um torque seja desenvolvido
sobre a linha central do rotor.
A maioria de motores magnéticos é giratória, mas existem também os tipos lineares. Em um
motor giratório, a parte giratória (geralmente no interior) é chamada de rotor, e a parte
estacionária é chamada de estator . O motor é constituído de eletroímãs que são posicionados
em ranhuras do material ferromagnético que constitui o corpo do estator e enroladas e
adequadamente dispostas em volta do material ferromagnético que constitui o rotor.
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3.2 SISTEMA HÍBRIDO MISTO
O sistema híbrido misto combina aspectos do sistema em série com o sistema paralelo,
que tem como objetivo maximizar os benefícios de ambos. Este sistema permite fornecer
energia para as rodas do veículo e gerar eletricidade simultaneamente, usando um gerador,
diferentemente do que ocorre na configuração paralela simples. É possível usar somente o
sistema elétrico, dependendo das condições de carga. Também é permitido que os dois
motores atuem de forma simultânea.
A maioria dos híbridos disponibiliza os dois aspectos do sistema em economia de combustível
e emissão de gases poluentes que é o sistema híbrido misto equipando muitos carros que já
chegaram ao Brasil.
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3.3 AS FUNÇÕES DE BRIGHT GREEN CITIES
Há algo de verde no reino das megalópoles. Absolutamente convencidos de que o
prazo
de validade dos recursos naturais se encontra bem próximo do fim, as grandes potências
estão se unindo para construir um mundo melhor. E os projetos que até há pouco tempo eram
considerados meras curiosidades criadas por visionários começam a ser levados a sério. É o
que vem acontecendo em países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, China e
Emirados Árabes.
A criação de megacidades sustentáveis e a busca de soluções criativas e viáveis para o
problema foi a razão de ser da 7ª Conferência Internacional de Ecocidades, realizada em abril,
em São Francisco, nos Estados Unidos. Organizada pelos cerca de 100 membros da Ecology
Bilders, o objetivo foi abrir os olhos do mundo para um fato simples e preocupante que a
maior parte das pessoas ignora ou evita encarar: neste exato momento, praticamente ninguém
– por mais dinheiro ou poder que tenha – está morando e vivendo bem.
Responsável pela conferência, o arquiteto norte-americano Richard Register, que desde 1974
estuda soluções para cidades saudáveis, afi rma que a época dos paliativos já passou. Os
“prédios inteligentes”, por exemplo, não são mais sufi cientes. Até porque a maior parte deles
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está sendo construída no lugar errado, longe do centro, alimentando nossa dependência do
automóvel, que ele considera mais de 150 m para encontrar o transporte público sobre trilhos.
Completadas as etapas iniciais das obras, Masdar receberá os primeiros moradores em 2009:
serão cientistas, técnicos e acadêmicos, que vão testar as novidades e sugerir as correções, se
forem necessárias.
Richard Register não precisará esperar mais um ano para identificar o único problema do
projeto: o fato de ele ficar nos Emirados Árabes – o que considera um doloroso desperdício de
petróleo – e, por suas características muito específicas, não poder ser usado em outros lugares.
Ele acha bem mais útil e inspirador de soluções o mapeamento que a Ecology Bilders está
fazendo para “reconstruir” a cidade norte-americana de Oakland, tornando-a no futuro um
lugar onde os habitantes poderão se locomover confortável e preferencialmente a pé ou de
bicicleta. Resumindo: para ele, mais importante do que criar ecocidades é começar a salvar as
que já existem.
Ambicioso mesmo é um projeto chinês que fica a 25 km de Xangai. A vila de Dongtan,
localizada na ilha fl uvial de Chogming, deverá se tornar a partir de 2010 a primeira cidade
ecológica do mundo. Com 86 km2 (mais ou menos o tamanho de Manhattan), tem a
assinatura da Arup, uma consultoria inglesa especializada em design e inovação. A idéia é
criar até 2050 um paraíso não só para os futuros 500 mil habitantes como também para os
pássaros migratórios, que fazem da região um ponto de parada na rota entre a Austrália e a
Sibéria. Com os carros, as chaminés também foram banidas.
A energia virá de fontes renováveis, principalmente dos ventos e da biomassa da casca de
arroz. Para dispensar elevadores, os prédios terão seis andares e foram planejados de modo a
tirar o máximo proveito das condições naturais do clima. Energia solar e sistema de ventilação
inteligente permitirão a economia de 66% de energia. A água e 90% dos resíduos sólidos
serão reaproveitados. Ao sair de qualquer uma das casas, o morador estará a apenas sete
minutos a pé dos transportes públicos e de toda a infra-estrutura urbana. Ou poderá ir de
bicicleta – veículos motorizados, só os movidos a combustíveis limpos, como bateria e células
de hidrogênio. A maioria dos alimentos também será produzida ali, em fazendas orgânicas,
que, com as áreas verdes, ocupam dois terços de sua extensão total.
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Devemos sempre estar atento a tabela de consumo dos equipamentos eletrônicos para ajudar
na ecologia de nossa cidade:

CONCLUSÃO
O automóvel híbrido com certeza é o automóvel do futuro, que irá ocupar o mercado
automotivo nos próximos 10 ou 20 anos, trazendo menos poluentes para o planeta terra,
economia de combustível e um bom desempenho nas pistas ao mesmo tempo. Porém esta
tecnologia irá demorar um pouco para ser completamente aderida ao Brasil, como somos um
país em desenvolvimento, não disponibilizamos dos mesmos avanços tecnológicos dos países
desenvolvidos, mas em cerca de poucos anos o carro híbrido será comum e utilizado por todos
ao redor do mundo. Se implantada corretamente ao longo dos anos a tecnologia hibrida será
uma grande aliada às cidades ecologicamente corretas.
Para isso devemos contribuir com todo tipo de trabalho e dos grandes ate os pequenos atos
contam.
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INTRODUÇÃO
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O que iremos comer daqui a duas ou cinco décadas, será que a Comida do Futuro
será a mesma de hoje, preocupados com um futuro escasso de alimentos, que surgem
varias alternativas.
É bom esclarecer que a produção mundial de alimentos é quase o dobro do número
de habitantes, mas, a maior parte desses alimentos produzidos é destinada a alimentação
dos animais, e não do ser humano.
Portanto, o ser humano, disputa com os animais os alimentos produzidos, e tem que
enfrentar problemas com aquecimento global (fator gerado por causa da poluição),
contaminação dos alimentos, desperdício e uso irracional de produtos químicos nas
lavouras que além de contaminar os alimentos agropecuários também contaminam os
recursos aquáticos, entre outras espécies. Contudo, vários países são obrigados a encarar
problemas de desigualdade social, ou seja, a má distribuição de alimentos e são reféns de
normas, regras politicas impostas por autoridades que causam concorrências desleais, por
do outro lado estarem países ricos.
Com receio de enfrentar uma escassez Futura de Comida, pesquisadores de áreas
distintas desenvolvem estudos, pesquisas em busca de oferecer alternativas de comidas,
algumas dessas são:
 Transgênicos: alimentos geneticamente modificados;
 Comida artificial: comida totalmente produzida em laboratórios;
 Agricultura orgânica: alimentos se adição de agrotóxico;
 Aquacultura/Aquicultura: os pescados criados em cativeiro.
Além de o consultor da FAO, o Dr. Miranda defender que a agricultura mesmo
fazendo uso do agrotóxico, mais em quantidades moderadas, pode ser a solução para os
problemas com o aquecimento global. Uma maneira nova de cultivar tomate é um sistema
2

de ensacamento das pencas, que garante que o fruto não fique contaminado por pragas, e
varias alternativas são expostas sempre, por pesquisadores empenhados em minimizar os
riscos de uma futura escassez de comida.
A preocupação em ter uma comida sustentável também faz parte do cotidiano dos
especialistas, ONGs, das pessoas engajados na causa, em oferecer um Futuro para a
Comida.
O principal objetivo do presente projeto é conhecer a situação atual da comida, de
alguma forma, fornecer subsidio, para uma reflexão aprofundada sobre a questão do Futuro
da Comida, expor o quanto é importante este assunto e conscientizar é necessário termos
uma comida sustentável, que possa garantir que a mesma exista no futuro.
Espera-se obter um futuro prospero de comida, que a escassez fique somente nas
estimativas dos especialistas, que apesar das conjunturas atuais o futuro será de
abundancia, que os problemas serão revertidos.
E que mesmo que as projeções se concretizem, várias opções irão surgir, estando a
disposição para que todos tenham uma alimentação de qualidade.

CAPITULO I A COMIDA NOS DIAS DE HOJE
1.1 A COMIDA HOJE
Neste capitulo serão abordadas às condições da comida nos dias atuais, e o que
tornou menos abundante ao passar dos anos. Será descrito os efeitos que vários tipos de
poluição, efeito estufa, aquecimento global, os desmatamentos, entre outros fatores
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relevantes que já causarão e estão causando na agricultura, na vida aquática, pecuária, no
nosso ecossistema como um todo.
É importante também frisar que algumas medidas, projetos de sustentabilidade que
estão sendo colocados em prática e que podem evitar consequências futuras mais graves
para o planeta e que podem nos levar a ter que enfrentar uma escassez de comida.
Sendo assim é necessário sintetizar alguns tópicos relevantes, como o aquecimento
global, poluição, o efeito estufa, para entendermos o quanto é preocupante a situação atual
e as consequências futuras se nada for feito a respeito.
Poluição
Poluição é a degradação, contaminação, estrago, deterioração do meio ambiente, é a
interferência do homem em seu habitats, portanto é tudo que pode gerar desequilíbrio,
alteração de aspectos físicos, químicas ou biológicas, enfim, refere-se a uma perda de
qualidade de vida em decorrência de mudanças ambientais, que provocam diminuição ou
até mesmo a extinção dos elementos de umas espécies, causando uma perda da
biodiversidade.
O que nomeamos como agentes poluentes são os que provocam a temida poluição,
esses agentes são conhecidos como, todo e qualquer excesso de ruídos, detritos, cartazes,
gases nocivos na atmosfera, visual é o caso dos outdoors, enfim, são vários os agentes
poluentes, que agem seja na terra, na água, ou no ar.
Uns dos agentes poluentes que acarreta em poluição, e que está presente no
cotidiano de todos são os agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, fungicidas, e um dos mais
prejudiciais o DDT, que são utilizados para combater pragas, microrganismos, na
agricultura. O uso em excesso de agrotóxicos infiltra nas frutas, vegetais e seu acumulo
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acaba contaminando os alimentos com substancias prejudiciais a saúde humana e de outras
espécies de seres vivos, que podem causar doenças do fígado, como a cirrose e o câncer.
Outro tipo grave de poluição é a chuva ácida, que é precipitações de água
atmosférica, na água contém ácido sulfúrico e de ácido nítrico. A chuva ácida tem como
consequência patologias que afetam o sistema respiratório e cardiovascular, e causa
destruição de edificações, monumentos através da corrosão devido à reação do ácido. Esses
ácidos afetam também as plantas e ocasionam doenças de pele nas pessoas. Os ácidos têm
a sua formação pela emissão de gases como o dióxido de enxofre e oxido de nitrogênios,
por parte de algumas indústrias. Esses gases em contato com a água da atmosfera
desencadeiam reações químicas que originam os ácidos, muitas vezes as chuvas ácidas vão
ocorrer em locais distantes da região geradora, em especial nos países vizinhos, isto são
devido ao movimento das massas de ar, os ventos que são capazes de locomover os agentes
poluentes (gases) de uma área para outra.
A poluição impõe a varias espécies de animais e plantas que vivem seja na água,
terra ou ar, saírem do seu hábitat ou criar condições de modo a poderem adaptar-se para
conseguir sobreviver no seu ambiente. Portanto, o problema da poluição diz respeito à
qualidade de vida dos seres humanos e do ecossistema, o que é uma pena, porque as
condições ambientais são essenciais para a vida, tanto no sentido biológico quanto no
social.
Aquecimento Global
Segundo pesquisadores o século XX foi o mais quente dos últimos cinco séculos. É
o efeito estufa que tem contribuído com o aumento da temperatura do planeta terra nas
últimas décadas, efeito este que é consequência de vários fatores de poluição, alguns
desses fatores são gerados por:
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 Desmatamento – derrubada e queimada de florestas, matas, vegetação
nativa, que regulam a temperatura, os ventos e os níveis de chuvas:
 Lançamento de gases poluentes na atmosfera, que resultam da queima de
combustíveis fósseis, ou seja, a queima do óleo diesel, da gasolina;
 Dióxido de carbono (gás carbônico) e o monóxido de carbono que se
concentram em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada
que bloqueia a dissipação do calor; e/ou
 E outros gases – gás metano, óxido nitroso e óxido de nitrogênio, que
contribuem para o processo do efeito estufa.
A camada de poluentes que nos são visíveis nas grandes metrópoles age como um
muro de contensão, um isolante térmico do planeta terra, o calor que fica retido nas
camadas mais baixas da atmosfera, ocasionando a diminuição da camada de ozônio, e é o
que gera o aquecimento global.
O aquecimento global dá-se da seguinte maneira, a terra recebe normalmente 91%
de radiação solar, que em sua maior parte é absorvida pela atmosfera terrestre, os 09%
restantes é refletido para o espaço. Mas, devido aos fatores poluentes citados anteriormente
como a queima de combustíveis fósseis as emissões de gás carbônio, impedem ou
simplesmente diminuem o percentual de radiação que a terra reflete para o espaço, ao ser
impedido de manter seu curso natural, o percentual correto da radiação para o espaço, o
calor provoca a elevação na temperatura média da superfície terrestre, é o que damos o
nome de aquecimento global.
O aquecimento global é oriundo do efeito estufa, que ocasiona extremo calor, é
uma situação preocupante. A alteração climática afeta a produção de comida e água, e vem
afetando varias regiões. A região sul do Brasil é um exemplo dessa alteração, onde já se
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podem notar as consequências das mesmas, a região tem enfrentado problemas em suas
plantações.
Todo ano morrem milhares de pessoas no mundo, em virtude do elevado grau de
calor, e outros milhões em virtude da intensidade das chuvas, furacões, tufões, tornados,
terremotos e tsunami, que estão devastando várias cidades. Mas, a catástrofe de maior
impacto, desolação de 2011 foi a tsunami que atingiu o Japão, e causou muitas mortes,
destruiu uma considerável quantidade de regiões e danificou usinas nucleares do país, que
acabou por fim a contaminar centenas de pessoas e deixou os alimento (comida) e água
com um alto grau de radiação.
O ritmo médio do aumento de dióxido de carbono na atmosfera já chega a 01 %
(um por cento) ano, se medidas não forem tomadas, a situação do aquecimento global pode
se tornar irreversível.
Abaixo constam países emissores de gases do efeito estufa:

PAÍSES

%

Estados Unidos

69,0%

China

11,9%

Indonésia

7,4%

Brasil

5,8%

Rússia

4,8%

Índia

4,5%

Japão

3,1%

Alemanha

2,5%

Malásia

2,1%

Canadá

1,8%

Figura 1 – países emissores de gases do efeito estufa
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1.2 A COMIDA PROVIDA DA ÁGUA
É fato de que existe nos lagos, rios e mares uma enorme diversidade de espécies
diferentes, muitas das quais fornecem aos seres vivos muita comida nutritiva, mas isso está
a ponto de deixar de ser abundante, pois água esta sofrendo com a poluição, aquecimento
global e o seu uso irracional.
É apavorante a quantidade de rios e lagos que não tem mais vida, não há quase
existências de oxigênio em suas águas. Um exemplo é o rio Tietê no Estado de São Paulo,
região sudeste do Brasil. O rio tem vários trechos com índice de oxigênio muito baixo, a
trechos que o índice chega próximo de zero, o que torna praticamente morto, são poucos os
trechos que contem peixes próprios para consumo, já em sua grande parte não há
existência de peixes, ou se tem, os mesmos estão contaminados, impróprios para o
consumo.
Assim como o rio Tietê muito outros rios no mundo estão mortos ou semimortos,
sem condições alguma de presença de vida, seja de espécies de peixes ou plantas aquáticas,
a causa desta situação em todo o mundo é a poluição, a erosão, que contribui para as
mortes de espécies de vida aquáticas nos rios e lagos.
Para suprir a demanda de energia, várias hidrelétricas são construídas, e com isto é
grande a quantidade de florestas que são inundadas para dar espaço às hidrelétricas. As
construções das hidrelétricas interferem na vida de várias espécies, e por causa das
barreiras tem que migrarem para lugares onde possam ter estruturas favoráveis para
fazerem suas desovas e devido ao desmatamento de florestas. A erosão refere à
sedimentação, formação de bacias de areias e superfícies que acabam interferindo no
transporte fluvial, a água fica com cor barrenta, o que afeta a vida de espécies que
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dependem da visão, e o aumento de partículas que interferem nas brânquias dos peixes, a
erosão ainda inibe o crescimento vegetal e impede o desenvolvimento dos ovos dos peixes.
As vidas nos oceanos também são vitimas da interferência do homem no meio
ambiente, parte considerável dos poluentes dissolvidos nos rios e lagos, além do lixo dos
centros industriais e urbanos localizados no litoral, são recebidos pelos mares. O excesso
de material orgânico no mar acarreta a proliferação descontrolada de microrganismos, que
matam peixes e deixam os frutos do mar impróprios para o consumo.
É algo incabível em pleno século XXI termos noticias de que todos os anos por
volta de um milhão de toneladas de óleo se espalham pela superfície dos oceanos,
formando uma camada compacta que requer muito tempo para se dissipar por completo, tal
atitude acaba por matar a vida aquática e de seres humanos.
Apenas uma parte da poluição nós é visível, são estes as espumas nos rios, os lixos
domésticos (garrafas pets e vidros, latas, frascos de cosméticos – shampoo, sacolas
plásticas, entre outros), óleo que deixa as superfícies dos rios e lagos brilhoso, manchas
pretas, escuras causadas por óleo diesel e petróleo, estes são os principais poluentes
marinhos, tem a sua inserção tanto em caso de acidente e/ou por vazamento com
petroleiros, navios, estaleiros, e assim poluem os oceanos, e matam baleias, tartarugas,
várias espécies de peixes, crustáceos, plantas marinhas, entre outras. Mais em sua grande
maioria a poluição nós é invisível, é o caso da chuva ácida e de alguns produtos industriais
lançados na água que aparentemente parece saudável.
Os agentes poluentes das águas fluviais são esgoto da indústria e dos centros
urbanos, estes agentes são fartos de substancias responsável pela poluição, tais como:
 Ovos de parasitas;
 Bactérias;
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 Fungos; e/ou
 Vírus.
A sobrepesca também é uma preocupante dos oceanos, e águas doces, aprova disto
foi constado na Amazônia que enfrenta um declínio nas pescas.
Poluição da Água
São muitas as formas pelas as quais as águas são poluídas, e alguns dos fatores que
atingem negativamente os rios, mares e lagos estão relacionados abaixo:

 O acumulo de lixo e detritos próximos a poços, nascentes, e cursos de água;
 Resíduos tóxicos e produtos químicos, que são dispensados por indústrias
nos lagos e rios;
 Esgotos domésticos;
 Produtos químicos, utilizados por agricultores, no combate as pragas em
suas plantações;
 Naufrágios dos petroleiros, que derramam petróleo que contamina a água e
as costas – chamada “marés negras”;
 Resíduos nucleares radioativos, depositados no fundo do mar; e/ou
 Lavagem ilegal de barcos no alto mar, que enchem a água de combustível.
A poluição das águas tem sido uma problemática mundial.
Uma forma comum e constante de agente poluidor da água é dada pela inserção de
dejetos humanos nos rios, mares e lagos, estes dejetos são constituídos de matéria orgânica,
fenômeno denominado Eutroficação (do grego eu, bem, bom e trofos nutrição), este
fenômeno permite grande expansão de bactérias aeróbicas, que consomem rapidamente
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todo o oxigênio existente na água. A eutroficação tem por consequência extinguir a
maioria das formas de vida e inclusive as próprias bactérias acabam morrendo.
A chamada “maré vermelha” é decorrente da eutroficação em grande proliferação
de dinoflagelados, é conhecida como “maré vermelha” por causa da coloração a
vermelhada que fica água. As “marés vermelhas” são responsáveis pela morte de muitas
espécies de pescados, em especial porque os dinoflagelados disputam com eles o oxigênio,
além de liberarem substancias tóxicas na água.
Os descartes de resíduos industriais na água e no solo constituíram em um sério
problema ecológico, porque os agentes poluentes, como amônia, detergentes, ácido
sulfúrico, contamina a água e extingue as espécies aquáticas.
Algo que vem atingindo proporções preocupantes em certas regiões brasileiras, em
particular na Amazônia é a poluição dos rios pelo mercúrio, é um metal utilizado pelos
garimpeiros na separação de ouro de minério bruto. Os garimpeiros fazem do rio uma
grande pia, onde eles lavam o minério com grandes quantidades de mercúrio, envenenando
o rio. Peixes contaminados por metal, se consumido pelo homem pode causar graves danos
ao sistema nervoso.
A poluição da água dá-se também pelo desenvolvimento da agricultura, fertilizantes
sintéticos e agrotóxicos, que são utilizados em excesso nas plantações do mundo, poluem o
solo que sugam estes produtos e os lençóis de água subterrâneos que são ligados a rios e
lagos, que por sua vez vão dar nos mares, oceanos.
As ostras, por exemplo, que se alimentam através de filtração da água, podem
acumular quantidades enormes de inseticidas em seu corpo, concentrando-o até cerca de
setenta mil vezes, se essas ostras contaminadas forem consumidas por animais ou pelo
homem resulta em intoxicação e morte dos mesmos.
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Substâncias radioativas são usadas como combustível em usinas atômicas de
geração de energia elétrica – países como o Japão obtém este tipo gerador de energia – em
motores submarinos nucleares e em equipamentos hospitalares. Estes resíduos mesmo
depois de esgotarem (perecer) sua capacidade, permanecem em atividade por milhares e
até milhões de anos.
Aquicultura / Aquacultura, Piscicultura, Carcinicultura
Em primeiro lugar, é importante descrever o significado das seguintes explosões –
maricultura, aquacultura ou aquicultura, carcinicultura, piscicultura – para que o texto
possa ser desenvolvido de maneira clara.

Aquacultura / aquicultura: é a produção de organismos aquáticos, como a criação de
peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e o cultivo de plantas aquáticas para uso do homem;
Maricultura: refere-se especialmente a aquacultura marinha;
Carcinicultura: é a criação de camarão; e/ou
Piscicultura: é o cultivo de peixes, principalmente os das espécies de água doce.
A aquacultura surgiu para suprir a lacuna que a pesca por captura vem deixando na
produção de pescado, está lacuna é por muitos rios, mares e lagos estarem poluídos.
Procurando minimizar os efeitos de que isso poderá causar na produção de pescado,
buscou como alternativa a atividade de aquicultura/cativeiro.
Constam registros de que os chineses, hoje os maiores produtores mundiais de
pescado, é um dos pioneiros da prática da aquicultura, há séculos, muito antes da nossa era,
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eles já cultivavam espécies aquáticas através da aquicultura, outro que fazia uso desta
atividade era os egípcios que criavam a tilápia-do-Nilo há 4.000 anos.
A aquacultura é uma produção rural de pescado, exemplificando, no Brasil a maior
parte dos produtores de aquacultura obtêm fazendas que contem em sua estrutura, lagos,
tanques ou reservatórios, represas, açudes. E estes produtores além de manterem suas
atividades como a agropecuária também fazem uso da piscicultura, o que contribui muito
para a reciclagem de subprodutos como: frutos pesados, águas servidas de estábulos,
resíduos de biodigestores, bagaço de cana-de-açúcar, entre outros que são transformados
em proteínas animal, que agregam valor ao meio ambiente e aumenta o faturamento da
fazenda.
A FAO (Food and Agricultura Organization), órgão das Nações Unidas
responsáveis pelo estudo dos problemas de alimentação no mundo, afirma que um hectare
cultivado com peixes produz mais do que qualquer outro animal. Esta afirmação dá-se
porque os peixes diferentemente dos mamíferos não dependem do ar para sua respiração e
manutenção da temperatura corpórea, por sua densidade do corpo ser praticamente igual à
água.
O cenário mundial hoje mostra que a aquicultura é o setor com maiores índices de
crescimento na economia, crescimento que é reflexo da oscilação na produção da pesca por
captura, em virtude das condições improprias as água para a produção de espécies
aquáticas. A produção na prática da aquicultura é uma crescente. Por volta de 85% da
produção da piscicultura mundial, é proveniente de países em desenvolvimento, uma prova
disto é a produção dos chineses, eles são os maiores produtores de peixes no mundo.
Já Portugal, em 2009, instalou a primeira Área de Produção Aquícola – APA, no
mundo, localizada em Olhão, em Portugal. O país além de ter aspectos geográficos
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favoráveis, mostrava enorme potencial para o desenvolvimento da aquicultura em mar
aberto ou offshore, que é o cultivo de peixes através de jaulas flutuantes, que podem ser
superfície ou submersíveis, já os moluscos bivalves o cultivo é feito através de long-lines.
No Brasil algumas espécies que obtêm pouco valor comercial tais como: o
pacuguaçu, tambaqui, pintado, dourado, não são produzidas em tanques, estes são
conhecidos como espécies de piracema, porque dependem da injeção de hormônio naturais
e sintéticos para poder se reproduzir este processo que tem se popularizado rapidamente,
foi descoberta brasileira. Outra descoberta brasileira é o desenvolvimento da criação da
espécie exótica, que se reproduzem em tanques e permite o cultivo controlado, duas dessas
espécies exóticas é a tilápia comum e a do-Nilo.
Em virtude da rusticidade as tilápias e as carpas são espécies mais propicias para
cultivo em represas e açudes das propriedades rurais, já espécies carnívoras, como o trairão
e o tucunaré, por não ser propícia a criação isolada, devem apenas ser utilizados como
auxiliadores no controle do excesso de reprodução das tilápias.
Na região serrana do Estado de São Paulo no Brasil, em Campos de Jordão
concentra uma enorme produção de trutas. Ressalva que a truta de origem brasileira tem
características que lhes contribuem obter mais peso do que as americanas e japonesas, e
ainda tem um sabor característico, típico da região.
Os Problemas da Aquacultura
Apesar da aquicultura, ser em anos um dos segmentos de crescimento mais rápido
da produção alimentar no mundo, e que surgiu para agregar na produção por captura, que
enfrenta problemas resultantes da queda da polução ribeirinha, devido à sobrepesca, a
poluição do lagos, mares e rios, entre outras questões.
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Ressalva, que algumas indústrias consideram a produção orgânica de peixes como
uma opção de sustentar a qualidade do pescado sem intervir o equilíbrio ambiental.

A produção anual pesqueira por captura obtinha índices que oscilavam entre 85 a
95 milhões de toneladas de pescado, nos anos de 2008 e 2009.
Consumo Mundial Per Capita de Pescado e Produtos Derivados da Pesca:

MÉDIA CONSUMO

DÉCADA

11,5kg

1970

12,5kg

1980

14,4kg

1990

17,1kg

2000/2008

FONTE: FAO
Figura 2: Consumo Mundial de Pescado.

Na figura 2 podemos observar que o consumo per capita de pescado vem em
elevação nas últimas cinco décadas, as estimativas são de que a aquacultura contribua para
o abastecimento alimentar por volta de 47% total.

1.3 AGRICULTURA E PECUÁRIA
Poluição do Solo
“É a contaminação do solo por resíduos industriais ou agrícolas
transportados pelo ar, pela chuva e pelo homem. O uso indevido do solo
e de técnicas atrasadas na agricultura, os desmatamentos, as queimadas, o
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lixo, os esgotos, a chuva ácida, o efeito estufa, mineração são agentes
causadores do desgaste de nossa litosfera” (Blog: FRANCISCO,
Ramiro).
São diversas as formas como o solo é poluído, mas ao contaminar o solo está
cooperando para o envenenamento das plantações. Umas das formas mais comum de
contaminação é o uso de inseticidas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, o DDT que é o mais
letal para o solo e para a lavoura. A poluição do solo é um ciclo que começa na inserção do
agrotóxico na lavoura, que é sugado pelo solo, chegando aos lençóis de agua subterrâneo,
que são ligados a rios, lagos, nascentes, e por fim chega ao homem e animais, isso se torna
pior, quando os produtores utilizam a água envenenada por agrotóxicos para irrigar as
plantações, o que deixa os alimentos com um grau elevado de contaminação, letal a todos.
Muito animais, em sua maioria o gado, fica contaminado, porque ele ingere o pasto
que se encontra envenenado. Quando esse gado for abatido para o consumo, sua carne
estará infectada, o que acarretara doenças como: ancilostomose (amarelão), teníase e
verminoses. O leite desses animais também se contamina.
O fato de alguns agricultores fazerem uso de processo arcaico, como a queima da
vegetação para preparar o solo para o plantio, deixa o solo vulnerável ao sol e vento,
ocasionando a perda de seus nutrientes e a erosão do solo. A erosão deixa o solo improprio
para o plantio, porque a desertificação, que é o ressecamento da superfície, decorrente da
perda de água pelos processos de evaporação ou por o escoamento ser superior àquela
fornecida pelas chuvas.
O grande agente da desertificação são os agricultores, que deteriora o solo,
entretanto, eles devastam a vegetação nativa e boa parte das florestas, e introduzem plantas
rasteira, mais as mesmas são frágeis e não tem força para proteger o solo do sol e da
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erosão. Com o solo desprotegido, sem seus recursos naturais, ocorre uma evaporação
constante, até mesmo da água presente nas regiões mais profundas. A água que sobe para a
superfície traz consigo sais de ferro e outros minerais que se precipitam na superfície
formando crostas com aspectos de ladrilhos, que são impermeáveis. Segundo cientistas, os
excessivos desmatamentos interferem nos níveis pluviométricos o que ocasiona a extinção
de diversas espécies de vegetais e animais.
Outro fato de deterioração do solo é o lixo, seja doméstico industrial, hospitalar.
Os descartes de lixos indevidamente, aterros sanitários, lixões que não obtêm controle e
tratamento devido, produzem efeitos graves no solo onde ele se encontra. O lixo não
tratado deixa o solo improprio para o plantio, produz gazes tóxicos e também provoca
efeitos ambientais graves como a chuva ácida, efeito estufa, entre outros. Um exemplo é o
metano produzido pela decomposição anaeróbica de lixo e esgoto pode se acumular em
bolsas no solo, causando risco de explosão.
Estudos realizados na Universidade da Virginia, nos Estados Unidos, mostram que
a poluição provenientes de usinas de energia e automóveis destrói a fragrância das flores e
impede a polinização. Em um relatório sobre este estudo publicado pela revista
“Atmospheric Environment”, os cientistas afirmam que o efeito dos poluentes explicaria a
redução das povoações de insetos polinizadores, que se alimenta do néctar das flores, em
várias partes do mundo, o que também compromete na produção de mel. Essa redução
começou há alguns anos, e afeta especialmente abelhas, besouros e borboletas.
Já o lixo nuclear funciona como agente poluente desde o inicio da era atômica, são
as experiências com material nuclear que tem jogado quantidades absurdas de resíduos
radioativos na atmosfera, onde as correntes de ar se encarregam de distribuir este material
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por toda a Terra, com o passar do tempo, a suspensão é trazida para o solo e para os
oceanos, onde será absorvida e incorporada pelos seres vivos.
Fica claro que alguns dos agentes poluentes do solo, deixa-o improprio para o
plantio e até mesmo para a criação de gado, sendo que o mesmo necessita de um pasto com
condições mínimas para a sua alimentação saudável. Entretanto, o gado também se torna
um agente poluído, quando os produtores desmatam as florestas para criarem pastos para o
seu rebanho, e as pisadas que maltratam o solo, e os deixa vulnerável.
Comida – Agricultura e Pecuária
A agricultura e pecuária são atividades agrárias, integrantes do setor primário da
economia mundial.
A Revolução Verde é o processo de modernização da agricultura mundial, que
ocorreu em meados da segunda Guerra Mundial, objetivando aumentar a produtividade do
trabalho e da terra, está modernização constitui na utilização de máquinas, insumos e
técnicas produtivas. Com a Revolução Verde obteve-se uma pequena elevação da oferta
per capita mundial de alimentos.
A seguir teremos uma melhor compreensão da evolução populacional e da
produção agrícola, expostos na figura:
Evolução Populacional e da Produção Agrícola

INDICADORES

1975

2005

VARIAÇÃO - %

População – milhões

3.693

6.453

74,74

Produção – milhões de toneladas

1.225

2.219,4

81,18

Área cultivada – milhões de hectares

695

681,7

- 1,91

Produtividade média – mil kg/hectare

1,76

3,26

84,71
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Oferta per capita anual – kg

310,00

340,00

9,68

FONTE: FAO, 2006
Figura 3

A intensificação da agricultura tem demonstrado resultados prejudiciais ao meio
ambiente, em especial no que diz respeito à disponibilidade e qualidade da água, do ar e
dos alimentos, isso sem contar que todos os anos novos problemas fitossanitários
aparecem, é consequência do alto uso de inseticidas e fungicidas na agricultura, que causa
um desequilíbrio ecológico, em busca de sanar os problemas, coloca-se em prática a
agricultura ecológica.
Mesmo com a redução da produção rural, em boa parte dos países que
modernizaram as suas agriculturas, a China e a Índia, ainda possuem a maior parte de seus
habitantes vivendo no meio rural e de atividades agrícolas.
Baseados em dados sobre a evolução da produção, os produtos agrícolas apontam
que o milho, o trigo e o arroz, continuam sendo os principais produtos agrícolas mundiais.
Entretanto, em virtude da alta da demanda de carne produzida em sistema de
confinamento, a soja foi o cultivo agrícola que mais cresceu.
Os fatores que interferem na demanda por produtos agrícolas mundiais, são a
urbanização, alta da produção e do consumo de carnes, uso da soja na alimentação humana
e animal, tarifa de importação, politicas governamentais de apoio ao setor, disponibilidade
de espaços agricultáveis, por fim o controle exercido por grandes organizações do setor de
alimentação, que dão destaque alguns produtos.
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É comum os países desenvolvidos fazerem uso de ampliação de altas taxas de
importação aos produtos agrícolas, destacando os de baixa competição, pois desta maneira
poderá garantir que o produto importado chegue a um preço maior ao custo de produtos
naquele país, e limitam a quantidade de produtos que serão importados anualmente, através
do sistema de cotas de importação.
Após a Revolução industrial, a produção agraria teve um importante progresso
técnico que resultou na alta produtividade. Mas, sem um solo fértil e água, que são
essenciais para a atividade agraria, o sucesso não seria possível, todavia, modernas técnicas
de correção de fertilidade e de irrigação podem acabar em ótimos resultados agrícola.
Quanto maior o país, em termos de riqueza, maior a quantidade de agrotóxico,
adubos e uma mecanização intensa se obtêm da utilização dos mesmos. Já os países
subdesenvolvidos enfrentam problemas, em virtude de sua estrutura, melhores terrenos
tomados por produtos de exportação, baixo preço dos mesmos no mercado externo,
acarretando em um rendimento escasso e a produção insuficiente.
A agricultura intensiva de subsistência, popularmente conhecida como agricultura
de jardinagem, refere-se a um sistema agrícola, que busca alcançar uma grande quantidade
de alimento. Um exemplo desse sistema é o arrozal da Ásia de Manções, que alimenta as
maiores potencias populacional do mundo, China e Índia.
A agricultura de plantation é focada em satisfazer a alta e crescente demanda dos
países desenvolvidos, onde concentra as indústrias multinacionais agroalimentares, que
dominam o mercado mundial dos produtos de plantation, sendo a assim esse sistema
caracteriza-se por cultivo destinado a exportação de palmeira, café, chá, abacaxi,
seringueira. A agricultura de plantation tende atualmente a monocultura.
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Tanto a agricultura intensiva de subsistência quanto a de plantation, são aplicadas
para propiciar o aumento da produção e melhorar a qualidade.
A agricultura mediterrânea apresenta um contraste interessante entre a terra não
irrigada e a irrigada. A irrigada refere-se a o cultivo de hortas, são as chamadas zonas de
irrigação, planícies fluviais próximas às costas, as não irrigadas refere-se ao cultivo de
cereais e as culturas arbóreas (oliveiras, aveleiras, amendoeiras) e arbustivas (as vinhas).
A agricultura cerealista, em especial o trigo, tem sido à base da alimentação
humana em amplas regiões do planeta, sobretudo nas latitudes e temperaturas frias. A
existência de variedades mais resistentes ao frio ou de um ciclo vegetativo mais curto
(cereais de primavera) permitiu expandir o cultivo de cereais a grande parte das áreas
continentais frias da Ásia e da América. Esse tipo de agricultura desenvolve-se em grandes
explorações totalmente mecanizada, da semeadura até a colheita. Nessas áreas é normal
obter grandes volumes de produção, que são determinantes para o comercio e o preço
mundial dos cereais.
Na pecuária extensiva são realizadas imensas explorações de milhares de hectares e
com dezenas de milhares de cabeça de gado. Não há utilização de fertilizantes pra
regenerar o solo o que faz com que os rendimentos sejam muito baixos. Apesar disso,
constitui a maior reserva de carne do mundo.
Abarca nada mais é do que uma pecuária de ovelhas e gado bovina, proveniente do
oeste dos Estados Unidos, pampas argentinos – nas áreas mais secas, norte do México,
diversas regiões do Brasil e dos lugares mais secos da Austrália e Republica da África do
Sul, que dedicam a criação basicamente a produção de carne, couro e lá. As crias e parte do
rebanho são vendidas no inicio da estação seca, quando os pastos começam a se tornar
escassos.
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Já na pecuária intensiva localiza-se na zona de clima temperado oceânico do oeste
da Europa, na Nova Zelândia, no nordeste dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. As
precipitações, regulares e pouco intensas, e a suavidade do clima permitem a existência de
pradarias permanentes onde o gado pode pastar ao ar livre em grande parte do ano. Essas
condições naturais são especialmente adequadas para o desenvolvimento do gado bovino
leiteiro.
Horticultura, a horta é um sistema agrícola no qual o abastecimento de água é
fundamental para o desenvolvimento de forma intensa, por isso são necessários altos
investimentos e uma abundante mão-de-obra. É típico da região mediterrânea, onde os
cultivos de horta dispõem de condições de temperatura muito favoráveis no inverno. No
Brasil, o centurião verde na região metropolitana da grande São Paulo caracteriza-se como
uma área de horticultura. Nos dias atuais, as produções hortícolas tendem a se desenvolver
em plantações uniformes do mesmo produto cítrico, prunáceas (pêssego e damasco) ou
qualquer tipo de hortaliças.
Os recursos alimentícios mundiais encontram-se, em uma situação de desequilíbrio.
Enquanto em lugares há constantes excedentes de alimentos, em várias regiões a escassez é
continua e a alimentação é deficitária em quantidade e qualidade, é a subalimentação. Mas,
o mais grave é a impossibilidade de equilibrar excedentes e déficits, já que a falta de
capitais não permitem aos países subdesenvolvidos fazer as compras necessárias. Portanto,
a subalimentação é o resultado da divisão desigual da riqueza e não de uma produção
insuficiente.
A seguir estão classificados alguns dos alimentos de maior produção mundial e
suas vertentes:
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 Arroz – os países do continente asiáticos são predominantes neste setor, entre os
principais produtores, apenas o Brasil não pertence a esse continente. O arroz é a
base da alimentação das culturas do Extremo Oriente e do Sul da Ásia;
 Trigo – o trigo é o cereal predominante na civilização ocidental. Estão entre os
maiores produtores mundiais de trigos, o Canadá, França, Reino Unido e os
Estados Unidos, diferentemente da China ou Rússia;
 Milho – é um cereal que serve tanto para alimentação humana, em destaque nas
áreas indígenas no centro e no sul da América, como para forragem nas zonas
pecuaristas dos países industrializados. O país que predomina o comércio desse
cereal é os Estados Unidos com mais de 40% da produção mundial.

1.4 CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS
Os agentes de contaminação frequentemente encontrados são vírus, parasitas e
bactérias. Na natureza existem vários organismos (cabelo, madeira, metais, excesso de
agrotóxicos, moscas, e vários outros) e microrganismos que não nos é visível (bactérias,
fungos e vírus), são partículas nocivas que acometem os alimentos, que passam a fazer
parte de sua composição e que chamamos de contaminação microbiana do alimento. Tem
por consequentes doenças como o botulismo, infeções por salmonela, E. coli, e outras.
A ingestão de organismos e microrganismo citados podem provocar sintomas como
distúrbios gastrointestinais como a diarreia, que geram má absorção dos nutrientes,
desidratação, vômitos e várias doenças graves. Entretanto, diversas doenças por
decorrência da ingestão de alimentos contaminados em sua maioria permanecem por anos
incubados, é o caso do câncer, que só se manifesta quando o portador da doença se
encontra em estado grave de saúde.
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A intoxicação alimentar é o nome que se dá a uma infecção causada pela ingestão
de alimentos ou bebidas contaminadas por microrganismos patogênicos. Os alimentos são
contaminados através: de uso excessivo de agrotóxicos (produtos químicos utilizados nas
praticas agropecuárias), por parte dos produtores, pelo consumidor e/ou indústrias
(produtos químicos que estão presente no ambiente em que o alimento é cultivado, colhido,
transportado, armazenado, embalados, processados).
A contaminação microbiana do alimento acontece direta ou indiretamente. Na
forma direta ela ocorre no tecido animal ou vegetal vivo, antes do abate ou colheita, já na
forma indireta, acontece depois do abate ou colheita dos alimentos, na manipulação dos
produtos.

Fontes de Microrganismos Contaminantes
 Individuo/manipulador – o individuo enfermo ou portador assintomático de
microrganismos patogênicos;
 Mãos – procedimentos anti-higiênicos;
 Lesões cutâneas – ferimentos, espinhas, furúnculos, queimaduras;
 Animais – cachorro, gato, pássaro, podem portar focos de contaminação e
transmissão de microrganismos;
 Insetos – moscas, baratas, podem transmitir aos produtos microrganismos
deteriorantes e patogênicos;
 Roedores – contamina o alimentos armazenados, através de seus pelos, fezes
e urina;
 Mamíferos

–

os

bovinos

e

suínos,

podem infectar

diretamente

microrganismos para os alimentos, como a carne e o leite; e/ou
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 Pescados – os peixes naturalmente venenosos.
De todos os microrganismos as bactérias são as de maior participação nos processos
de contaminações de alimentos, pois atuam sob numerosos tipos de substratos, sob
diferentes faixas de temperatura e de PH, bem como de condições do meio ambiente.
Ressaltasse que além de ter como ocorrência a diarreia, desidratação, e outras, a
contaminação microbiana do alimento, pode resultar em infecção alimentar de origem
bacterina, as quais podendo causar doenças graves e até mesmo a morte. Os principais
gêneros e espécies bacterianas envolvidas neste mecanismo são:
Escherichia – é uma única espécie bacteriana, a E. coli. Constitui em um habitante
normal do intestino do homem e dos outros animais e só em determinados alimentos,
podem veicular a E. coli, desde que, em algum momento, tenham sido sujeitos a poluição
fecal. Um dos casos mais alarmantes de infecção alimentar por E. coli ocorreu nos Estados
Unidos, nos anos 80, por ingestão de queijo Camembert contaminado.
Salmonela – bactéria que contamina os alimentos de origem animal como ovos,
leite e carnes de todos os tipos. A salmonela é eliminada nas fezes, como é praticamente
impossível distinguir carne sadia e contaminada pela salmonela, a carne infectada acaba
sendo comercializada. Ela pode ser destruída através do cozimento adequado.
Clostridium – bactéria resistente alta temperatura, este tipo de bactéria esta presente
no ar, na poeira e no chão, disseminadas pelas moscas, é causador da doença botulismo.
Em vez de atacar o intestino, como os outros tipos de intoxicação alimentar, ataca o
sistema nervoso.
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Shigella – o gênero shigella, pertence à família dos entevobacterias, estas espécies
são restritas aos humanos, sendo a poluição fecal a sua principal via de contaminação e
dispersão.
Estas são algumas das bactérias que resultam na infecção alimentar de origem
bacteriana.
É necessária uma boa higienização das mãos e dos alimentos, descongelar carne
dentro da geladeira, não ingerir alimentos mal passados ou crus, evitar comidas vendidas
na rua ou de procedência suspeita, armazenar os alimentos adequadamente, essas e outras
precauções devem ser tomadas para que não corra o risco de ser vitima de uma
contaminação alimentar.

CAPÍTULO II O FUTURO DA COMIDA
2.1 O FUTURO DA COMIDA
Independente de quem somos operários, domesticas, donas de casa, estudantes,
agricultores – ricos ou pobres – da cidade ou do campo, todos somos consumidores de
alimentos. Há décadas consumimos alimentos, que são provenientes de plantações que
fazem o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas, alimentos industrializados com
diferentes aditivos químicos, a produção desses alimentos contamina o meio ambiente e
fragiliza a nossa saúde física e metal.
O Futuro da Comida é algo incerto, as expectativas para os próximos vinte anos são
negativas, já que os pesquisadores projetam que a um grande risco de termos que enfrentar
uma escassez de comida, é preciso agir agora, para que possamos reverter às projeções de
um futuro escasso de alimentos.
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A escassez de comida no futuro se dará, devido à poluição, pois ela é acumulativa,
por esta ótica a consequência só será notada em longo prazo. É preciso que o mundo
inteiro se mobilize em prol de solucionar os problemas de poluição, porque apesar de as
consequentes não serem imediatas, os efeitos da poluição se multiplicam em um curto
período de tempo.
“Basicamente temos que fazer mais hoje para evitar as catástrofes de
amanha.” GALES, Príncipe de, 2011.

Esta frase foi dita pelo Príncipe de Gales, na Conferência do Washington Post e da
Universidade de Georgetown nos Estados Unidos, onde estiveram presentes empresários,
políticos, e agricultores, pra discutir o Futuro da Comida. Mas em declaração Fred
Kirschenmann, professor de agricultura orgânica e grande especialista em sustentabilidade,
que o assunto mais relevante para o Futuro da Comida, se quer foi citado em algum
instante da conferência.
“Temos de reduzir drasticamente os gases poluentes no meio ambiente, e
essa é a única coisa que nos não queremos falar, porque isso significa que
temos que mudar a forma de consumir...” KIRSCHENMANN, 2011.
Para Kirschenmann, o fato de ter que se habituar a novos hábitos, a uma mudança
drástica na vida dos presentes na conferência, foi o motivo que levou a todos evitar o
assunto de maiores importâncias que ameaça o Futuro da Comida, que é a alteração no
clima, o aquecimento global, o efeito estufa, que se tornou o grande vilão do planeta. É
relevante ressaltar, que além dos presentes na conferência muitas pessoas não se importam
com o assunto e nem tão pouco com o que poderá acontecer com a Terra nos próximos
anos.
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Para suprir a população mundial, nos próximos vinte anos que estão por vir, a
produção de alimentos terá que dobrar, e o foco devera se voltar para como manter as
plantações vivas, e não dar só atenção para a reciclagem, fonte de energia renovável, e
muitas outras questões, que podem amenizar as consequências da poluição da Terra. Hoje,
já enfrentamos uma amostra do que até ontem, nos parecia distante, em um futuro que
muitos pensavam que nunca viraria presente, que é a alteração climática, que atinge a
produção de alimentos e no gerenciamento de água potável, devido a décadas de
degradação, poluição desmedida e descaso para com o meio ambiente, nosso habitat.
A água do planeta terrestre é dividida da seguinte maneira:
 Noventa e sete por cento da água existente no planeta são de mares e
oceanos, sendo assim, água salgada;
 Dois por cento são geleiras, calotas polares, as geleiras; e/ou
 Um por cento da água da Terra é de água doce, que são de rios, lenções
subterrâneos, lagos.
Portanto, a água que assegura a sobrevivência de todos os seres vivos, e de suas
necessidades é de apenas um por cento, e que tem sofrido com os esgotos, resíduos
industriais, lixo, agrotóxicos. Não vivemos sem água, ela é essencial para tudo, por
exemplo, alguns pescados são de água doce, para a sobrevivência dos animais e do
homem, para irrigar as lavouras e as plantas, no preparo dos alimentos, na limpeza, na
higiene pessoal, e tantas outras utilizações. Então, é preciso uma preocupação maior com
este um por cento de água, para que as gerações futuras possam desfrutar desse um por
cento.
Alguns pesquisadores elaboram estudos e concluirá que a temperatura terrestre
possa subir até 56ºC, essa elevação da temperatura poderá ter como resultante a redução de
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até 50% das áreas disponíveis para plantações. Estes pesquisadores usam o Brasil para
exemplificar o que provavelmente possa ocorrer. Eles afirmam que com exceção da
mandioca e da cana-de-açúcar, todos os produtos agrícolas do país poderão perder espaço
de plantio, devido às mudanças climáticas. Preocupados com isso, especialistas além de
promover ações que reduzam o aquecimento que o planeta está sofrendo, eles também
estão trabalhando em projetos alternativos, como a dessalinização da água do mar e
oceano, desenvolvendo sementes resistentes a altas temperaturas e o cultivo de alimentos
em plantações verticais, em busca de reduzir os efeitos climáticos.
Um esbouço, da plantação vertical é um projeto que se destacou, em um concurso
realizado pela multinacional Philips, o concurso teve como objetivo propor alternativas
possíveis para o Futuro da Comida. Um dos projetos que se destacou leva o nome de Home
Farming, que em português é Agricultura Domestica, é semelhante a um móvel alongado
com prateleiras, que consiste numa estufa dividida em diferentes níveis com a
possibilidade de obter condições ambientais variadas em cada nível e assim possibilitar o
cultivo de diferentes espécies de vegetais. Na parte inferior da estufa possui um
reservatório de água que permite a criação de peixes. Este móvel proporciona alimentos
sempre frescos.
Alguns estudos atribuídos à pesca estão sendo elaborados, as meta preconizada
neste estudo é obter indicativos que possam certificar que um eficiente planejamento e
tomadas de decisões assertivas façam com que os mares, oceanos e áreas costeiras sejam
geridos de forma sustentável no futuro, tendo como objetivo principal garantir a saúde de
nosso ambiente marinho, que por sua vez assegurara que se tenha comida proveniente do
mar e oceano no futuro.
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O Futuro da Comida aquática será garantido através da aquacultura, piscicultura
que vem em uma grande evolução produtiva, são o que dará nas próximas décadas peixes,
crustáceos, moluscos, plantas aquáticas, entre outras espécies de pescados, para o consumo
da população mundial. A oportunidade de uma futura evolução da produção de pescado em
cativeiro se tornara possível, porque uma boa parte da população mundial ainda não pensa
que se deve encarar que podemos deixar como herança para as próximas gerações rios,
lagos, mares e oceanos em situações irreversíveis, devido à absurda quantidade de dejetos,
produtos químicos, resíduos domésticos e industriais que são lançados nos mesmos.
A demanda por comida aumenta conforme cresce o número de pessoas no mundo, o
que obrigara a existência de novas variedades de plantas comestíveis, que sejam resistentes
a novas pragas e as já existentes e as condições climáticas, e não é diferente com os
animais, em especial cabras, porcos, frangos e gados, que servem como fonte de proteína a
bilhões de pessoas. Este foi um dos motivos que levou a criação em cativeiro de uma de
nossa fonte alimentar selvagem, os peixes. Procurando preservar um número vastado de
variadas espécies de animais, e pensando em um futuro de recessão cientistas estão
congelando o DNA de diversas espécies de animais, garantindo que a população mundial
possa consumir a sua mais rica fonte de proteína, a carne.
Assim como a questão dos pescados, a agricultura objetivasse em armazenar o
maior número possível de amostras de variadas espécies alimentícia. Essas amostras no
futuro servirão para fazer cruzamentos que assegurem plantas mais produtivas e
resistentes, aos fenômenos naturais. É a combinação entre seleção e cruzamento o que nos
permiti obter as grandes produções atuais.
Atualmente encontra-se espalhados por todo mundo cerca de 1,4 mil bancos global
de sementes, os bancos foram criados para fazer o armazenamento de sementes, mudas e
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outras partes de vegetais, consta armazenada por volta de 6,5 milhões de amostras de
diferentes espécies de plantas comestíveis, que no futuro serão usadas para fazer
cruzamentos conforme os aspectos desejados.
A seguir podemos ver no quadro como quanto é importante que se mantenha o
banco global de sementes e o de DNA de animais para humanidade.

Ano

População

Quant. Necessária

2011

6,8 bilhões

4,5 trilhões kg/ano

2050

9 bilhões

6,5 trilhões kg/ano

FONTE: Terry D. Etherton, Department of Dairy and Animal Science at Penn State University.
Figura 4: Necessidade Global de Alimentos

Como descrito no inicio do capitulo, e expostos na figura 3, em algumas décadas, a
produção de alimentos terá que dobrar para suprir as necessidades alimentares da
população mundial, a preservação das amostras e o congelamento do DNA dos animais são
a certeza de que uma pequena parte do Futuro da Comida estará garantida.
2.2 A SITUAÇÃO DA FOME
Outro agravante com relação ao Futuro da Comida é o descaso dos governantes,
que são os detentores dos recursos naturais – terra, água, sementes – enfim, não bastando
ter que lidar com as consequências de anos de degradação da Terra, milhões de pessoas
poderão e sofrem com a desigualdade social, a má distribuição de renda, que deixam
famílias em condições sub-humanas, sem o mínimo que lhes são de direito, que é ter uma
alimentação digna.
Um exemplo do descaso daqueles que detêm os recursos naturais esta na África,
especificamente no Chifre que sofre com a fome há anos. Para que a responsabilidade não
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recai sobre seus ombros os governantes, culpam a seca, como a consequente, mas como
explicar que países como Estados Unidos e Austrália, que enfrentam periodicamente
períodos de secas drásticas, e, no entanto não sofrem fome extremas? – Esclarecendo que
os fenômenos naturais, a alteração no clima, podem agravar consideravelmente os
problemas na produção de alimentos, mas não serve como causa única da fome que assola
tantas regiões no mundo.
A Somália, sempre teve que lidar com constantes secas, mais apesar disto era um
país autossuficiente na produção de alimentos, isso até o fim da década de 70. Entretanto
sua autossuficiência teve um fim em meados dos anos de 1980, o país se viu obrigado a ter
que seguir as politicas impostas pelo Fundo Monetário Internacional – FMI e pelo Banco
de Paris, que forçaram o país a exercer um conjunto de medidas de ajuste. Quanto ao que
diz respeito à agricultura, foi declarado à Somália, que o país tinha que ter uma politica de
liberação comercial, obrigando o país a abrir seus mercados, o que permitiu a entrada
avassaladora de produtos como arroz e trigo, providos de multinacionais agroindústrias dos
Estados Unidos e da Europa, que venderam seus produtos abaixo do preço de custo e
iniciaram uma competição desleal com os produtos locais.
Portanto, a fome é uma questão de justiça social e de politica de distribuição, indo
além dos problemas climáticos que o planeta terrestre esta tendo de lidar, e que atinge
fortemente a produção de alimentos.
Para sanar a fome mundial e evitar que a situação piore é necessário à inserção de
novas politicas agrícolas e alimentares, com a atenção voltada para as pessoas, suas
prioridades, para aqueles que trabalham a terra e o ecossistema.

2.3 AGRICULTURA SALVAÇÃO
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Segundo Evaristo Eduardo Miranda (2010), ecológico e consultor da FAO e da
UNESCO, o Brasil é o país que mais preserva florestas nativas no mundo, e que obtêm a
matriz energética mais limpa, o que resulta em ser o país que menos emite CO2 por
quilometro quadrado e por habitantes. O contrario acontece nos países pertencentes ao G8,
durante dez anos esses países emitem CO2 com poder equivalente para extinguir toda a
Amazônia.
Já vimos aqui que a agricultura contribui nos problemas ambientais, porque os
produtores fazem usos incontroláveis de pesticidas, inseticidas, o que acaba por fim na
emissão de gases que resultam em efeito estufa, que causa alterações climáticas e o
aquecimento global, mas o sistema usual da agricultura pode ser a solução para diminuir o
aquecimento terrestre. Isto pode ser possível, pois a agricultura trabalha com a produção
primaria, ou seja, com a transformação de energia solar em energia química, um exemplo,
é o cultivo de cana, ela permite que aconteça a transição da energia do sol na do açúcar e
do álcool, portanto a agricultura é capaz de trazer soluções para as consequências do
aquecimento.
A matriz energética do Brasil é um referencial para o mundo, a produção de grãos
gira em volta de 140 milhões de toneladas, o que supre a necessidades mundiais, deste total
consome a bagatela de 4,5% de sua matriz energética, mas garante quase 30% dessa
matriz. O Brasil obtêm mais ou menos 46% de energia renovável, enquanto todos os países
do globo terrestre possuem menos de 14%. Além disto, algumas usinas do país utilizar o
bagaço da cana para gerar energia elétrica, é uma pratica que representa 4% da energia do
Brasil.
O açúcar e o álcool são feitos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio com a
energia solar, a cana retira esses componentes do ar, e é um cultivo que não deteriora a
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solo, além de ser uma cultura que fica no campo por um período de seis anos. Então se
conclui que o cultivo de cana é uma proteção para o solo, por causa de sua enorme massa
verde e suas raízes profundas.
Quanto mais carros biocombustíveis houver e mesmo uso de gasolina fizermos,
menos será a emissão de gás carbônio lançados na atmosfera, o que ajudara no combate ao
efeito estufa.
Consta que o Brasil é um país que dispõem condições favoráveis para o plantio de
algumas fontes de óleo que são uteis na produção do biocombustível, algumas dessas
fontes são palmeiras, dendê, mamona, soja, canola. Frisando que o Brasil é o maior
produtor de soja do mundo, em sua maioria cultivada em solo amazônico.
A mistura de óleos vegetais com o diesel do petróleo hoje é o equivalente a 2% e
poderá superar os 5%, dos óleos usados para a produção do biodiesel com exceção do óleo
de mamona, todos os outros são óleos vegetais comestíveis, o que gera competição, e um
empecilho para os produtores.
Tomates sem Agrotóxicos
A Embrapa Solos lançou tomates que estão sendo produzidos com o mínimo de
adição de agrotóxico. Os chamados tomatec, são caraterizados pelo ensacamento das
pencas, que garante que o fruto não fique contaminado por pragas. Segundo o engenheiro
agrônomo José Ronaldo Macedo, pesquisador da Embrapa Solo, não se trata de uma
produção orgânica, pois mesmo que em escala reduzida, o cultivo faz-se necessário a
aplicação de produtos químicos contra pragas, como defensivos agrícolas ou fungicidas.
Este processo permite a redução no custo da produção de tomate em até 10%, e
eleva a produtividade em até 30%. O processo tem aspectos que podem ser adotados por
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qualquer agricultor. Um deles é a introdução do sistema de plantio direto, que envolve
rotação de culturas, para o solo não ficar contaminado por pragas e doenças que possam
atingir o tomate.
O manejo, a condução do tomate, ou tutoramento, é feita em sistema de forma
vertical e não inclinada, o que favorece a criação de um microambiente muito úmido
próximo às plantas. Nesse sistema a irrigação é feita por gotejamentos com a adubação, é
chamado de fertirrigação, o que permite ao produtor ficar com o tempo de irrigar e adubar
liberado para fazer outros tratamentos.
Esse processo agrícola torna o tomate um fruto livre de componentes químicos em
sua composição, e contribui para com o meio ambiente, não fazendo uso excessivo de
agrotóxicos.
2.4. COMIDA SUSTENTÁVEL
Primeiro, é importante definir o que sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo usado
para definir ações e atividades humanas que visam às necessidades atuais dos seres
humanos, sem comprometer o furo das próximas gerações. Portanto, sustentabilidade está
diretamente ligada à evolução material e econômica sem agredir o meio ambiente, usando
os recursos naturais de forma inteligente e consciente pra que eles se mantenham no futuro.
Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável,
incluindo em sua rotina algumas ações ligadas à sustentabilidade como: preservação total
de áreas verdes não destinadas à exploração econômica; exploração dos recursos minerais
– petróleo, carvão, minérios – de maneira controlada, racionalizada; uso de fontes de
energia limpas e renováveis – eólica, hidráulica e geotérmica – para diminuir o consumo
de combustíveis fósseis; reciclagem de resíduos sólidos; o consumo consciente de água;
exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo o
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replantio quando necessário; incentivo a produção e ao consumo de alimentos orgânicos;
entre outras.
A comida sustentável ajuda a combater o impacto ambiental ocasionado pela agricultura e
pecuária industrial, e nos oferece alimentos frescos, livres de corantes e conservantes, e
acaba atingindo a economia local, que é favorecida.

Agricultura Orgânica ou Biológica
Este tipo de agricultura é referido à produção de alimentos e outros produtos, que se utiliza
de técnicas que respeitam o meio ambiente e visam à qualidade do alimento, para tal
excelência não se faz uso de agrotóxicos, nem de qualquer tipo de organismos
geneticamente modificados, que possa acarretar algum dano à saúde dos consumidores. A
agricultura orgânica esta diretamente vinculada à agricultura sustentável.
Sua base é holística e seu foco é voltado para o solo, por os produtores acreditarem que
num solo rico em nutriente, mantido apenas utilizando-se de sistemas naturais para
combater pragas e adubar o solo, desta maneira busca-se oferecer ao consumidor um
produto com qualidade superior e mais saborosa do que os produtos inorgânicos, que
possuem as mesmas propriedades nutricionais, mas com qualidade inferior ao orgânico.
Já no que diz respeito à produção de carnes e ovos orgânicos, os animais são criados sem a
inserção de anabolizantes e hormônios, produtos inorgânicas consumidos por um longo
prazo, podem resultar em doenças.
Alguns países já adotaram programas e padrões para a regulação e desenvolvimento desta
atividade, devido os alimentos ser mais saborosos, saudáveis, sem qualquer presença de
hormônios, agrotóxico, nem qualquer produto químico, é uma produção que respeita o
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meio ambiente – não contaminando o solo, água e vegetação – e usa um sistema de
responsabilidade social.
Este sistema de produção, que exclui o uso de fertilizantes, agrotóxicos e hormônios, faz
uso de estercos de animais, rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle
biológico de pragas e doenças, objetivando o equilíbrio da natureza, e obter alimentos
nutritivos e saudáveis.
Há uma tendência de crescimento no mercado orgânicos não-alimentares, é o caso das
fibras orgânicas de algodão, os proponentes das fibras orgânicas afirmam que a utilização
de pesticidas em excesso, e outras substancias química, na produção convencional de fibras
representa abuso ambiental por parte da agricultura inorgânica.
São vários os motivos para se consumir produtos orgânicos em vez de produtos
inorgânicos uns desses motivos são: o de proteger as futuras gerações; proteger a água e o
solo de produtos químicos; fornecer qualidade de vida aos trabalhadores da agricultura;
incentivar pequenos agricultores; promover a biodiversidade. Contudo, a agricultura e a
pecuária orgânica, contém uma desvantagem, que é o valor dos produtos, que são mais
caros que os convencionais, em virtude de ter custos de produção muito altos e de serem
produzidos em pequena escala.
Ações Sustentáveis
Podemos contribuir para voltarmos a ter um planeta saudável, passando a adquirir atitudes
politicamente corretas em nosso cotidiano, como: reduzir o consumo de água, inserindo
nas torneiras um redutor de fluxo de água; se você tem horta e plantas em sua residência,
utilize adubos provenientes de compostagem; evite comprar alimentos perecíveis em
grandes quantidades, compre somente o que tem certeza que não vai descarta sem usar;
reduza o uso de embalagens plásticas, bandejas de isopor, em muitos casos pode-se trocar
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o plástico por vidro ou inox; procure comprar eletrodomésticos eficientes, os que
consomem menos energia; separe o lixo para reciclagem; enfeite a sua cozinha com
vasinhos de temperos, pois eles além de embelezar a sua cozinha, ainda ajuda a absorver o
CO2 e liberam oxigênio; entre outras ações.
A Associação Prato Cheio e a ONG Banco de Alimentos, são organizações distintas, mas
com foco no mesmo objetivo. Trabalham visando reverte o desperdício de alimentos,
realizando um projeto de sustentabilidade. As ONGs recolhem alimentos doados, pelo
Ceazza, CEAGESP, Horta & Arte, Bauducco, J. Macêdo, Vivenda do Camarão, Danone
Ltda., Pão de Açúcar, Sonda Supermercados, Fast Food Brasil, e muitas outras, são
encaminhados a instituições de caridade, antes de serem dirigidos a instituições, os
alimentos passam por uma vigilância sanitária pelas mãos de nutricionistas que atestam se
consumo é seguro. As ONGs oferecem aos funcionários das instituições que rebem os
alimentos, um workshop de como evitar o desperdício de alimentos, a criar pratos, como
higienizar e manipular os alimentos, como obter o aproveitamento total dos alimentos,
armazenamento adequado, entre outros. Também orientam crianças, adolescente,
universitários, da importância de uma alimentação sem desperdício, e a importância do
voluntariado.
Foi criado na Inglaterra, o “People’s Supermarket”, o “Supermercado do Povo”, que se
trata de uma cooperativa sem fins lucrativos com o objetivo de oferecer produtos locais, de
alta qualidade e preços acessíveis a todos. Além disso, eles podem administrar melhor a
quantidade de lixo produzido, eliminar os intermediários e reduzir os custos, a partir do
envolvimento dos membros da cooperativa. Qualquer pessoa pode se tornar um associado
da cooperativa, para isso basta investir US$ 40 (quarenta dólares), e passar a ter direito a
opinar na administração, votar as decisões e a obrigação de trabalhar quatro horas.
Segundo o analista de varejo Malcolm Pinkerton este modelo pode competir, no futuro,
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com as grandes redes de supermercados, pois o consumidor está mudando seus hábitos,
ficando mais consciente, desperdiçando menos, e preferindo alimentos de fontes
sustentáveis.

CAPÍTULO III TENDENCIAS EM RELAÇÃO A COMIDA
3.1 ALTERNATIVAS PARA O FUTURO DA COMIDA
Reaproveitamento e Doação de Alimentos
Levando em consideração o grande volume de alimentos desperdiçados em todo o
mundo, varias intuições surgem para mudar esse senário de bilhões de alimentos
desperdiçados. Mais uma alternativa para minimizar os desperdícios é a conscientização e
reeducação dos produtores, objetivasse que os produtores, reutilizem todos os resíduos que
são gerados em suas plantações.
Uma alternativa que está sendo englobada por uma associação fundada por um
grupo de agricultores brasileiros da região mineira, em suas praticas de cultivo, é a
transformação de esterco em adubo orgânico, o que contribui na perda da produção. Tudo
que for improprio para a comercialização, passaram a ser usados como fonte alimentar para
os animais das fazendas e/ou sítios ou na transformação de adubo para o terreno.
“A composição favorece o cultivo de hortaliças e frutas de qualidade, já
que aumenta a fertilidade da terra para o próximo plantio.” DIAS,
Emilson – vice-presidente da Associação mineira, 2011.
Com esta pratica os agricultores já estão obtendo resultados positivos, os mesmos
reduziram os gastos de insumos e rações para os animais e melhorou a qualidade dos
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terrenos com a implantação dos estercos transformados em adubos, já que o solo fica
totalmente livre dos agrotóxicos. Os agricultores recebem acessória em produção orgânica
do SEBRAE, essa acessória está contribuindo que haja eficiência nas novas regras
estabelecidas pela associação.
As ações da associação não param por aqui, os produtores tem o compromisso de
doar tudo àquilo que por algum motivo poderão ser descartados, desde que seja próprio
para o consumo. Os agricultores doam os alimentos para o programa Vita Vida,
desenvolvido pelas Servas e pelo governo de Minas Gerais.
Assim como os agricultores pertencentes à associação mineira, muitas
organizações, restaurantes, distribuidoras de alimentos fazem uso da doação como forma
de evitar o desperdício alimentos. No primeiro capitulo, foi dado o exemplo de duas ONGs
que recebem doações de grandes organizações, distribuidoras de alimento, restaurantes,
entre outros.
As intuições que recebem doações de alimentos têm o maior cuidado ao fazer uso
dos mesmos, a todo um processo de verificação que os produtos recebem antes de
passarem para as pessoas carentes. É a maneira mais simples de garantir o alimento a
milhões de pessoas no mundo, e evitar o desperdício dos mesmos.
3.2 TRANSGÊNICOS
O que é Transgênicos?
Baseando-se na grande quantidade de pesticidas, herbicidas, agrotóxicos usados
mundialmente, e com o intuito de diminuir em quase por completo o uso dos mesmos no
combate as pragas nas lavouras, os alimentos transgênicos foram desenvolvidos. Os
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transgênicos são organismos que, mediante técnicas de engenharia genética, contêm
materiais genéticos de outros organismos.
Portanto, transgênicos são alimentos que tem seus genes modificados, ou seja, são
alimentos criados em laboratório. Para tal, utilizasse de genes, a parte do código genético
de espécies diferentes de vegetais, frutas, animais e/ou micróbios. O código genético sofre
alterações pelas mãos do homem, por isso que é chamado de organismos geneticamente
modificados.
A grande questão dos produtos transgênicos foi à rejeição assim que se teve noticia
do seu surgimento no fim dos anos 90, pois havia receio por parte de uma quantidade
considerável de pessoas, que o consumo dos produtos pudesse apresentar riscos a saúde.
Manifestações foram feitos em todo o mundo, algumas encabeçadas por pessoas famosas
como, o cantor Paul McCartney e o Príncipe Charles. Houve alguns protestos violentos,
que acabaram na destruição de centros de pesquisas, diante disto, os transgênicos foram
banidos em significável parte do mundo.
Mas, isso não foi o suficiente para extinguir os transgênicos, a prova disto é que
após dez anos a área plantada com transgênicos se quadruplicou. Estimasse que mais de 14
milhões de fazendeiros distribuídos por países como Estados Unidos, Brasil, Canadá,
China, Argentina e Índia, aderiram agricultura de transgênicos. Essas plantações fornecem
ao mundo, a quantidade superior a 75% de soja, e 25% de milho cultivado.
Tendo em vista, que em aproximadamente quarenta anos, a população mundial
atingira o número de 9 bilhões de pessoas, a preservação do meio ambiente é essencial,
para suprir as necessidades alimentares da população e os produtos transgênicos podem
ajudar nesta preservação, por seu cultivo fazer baixo uso de inseticidas, herbicidas e
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agrotóxicos. Para os especialistas em biotecnologia, os novos transgênicos podem
quantificar a produção mundial de comida.
Especialistas realizam estudos frequentes, a fim de convencer os céticos de que a
tecnologia não apresenta qualquer risco à saúde. Além disso, os primeiros transgênicos
foram desenvolvidos para beneficiar os agricultores, os consumidores e principalmente o
meio ambiente. Para os pesquisadores o ponto a ser atingido agora, é conseguir vender os
alimentos transgênicos diretamente nos supermercados e feiras, já que os transgênicos hoje
são usados como ração animal ou ingredientes de produtos industrializados, e convencer
que a população tenha uma boa aceitação dos produtos.

Pontos Positivos e Negativos dos Alimentos Transgênicos
Como forma simplificada a técnica de agricultura transgênica, tem buscado
contribuir com a sustentabilidade do Futuro da comida, mas a técnica oferece malefícios e
benefícios.
Os benefícios dos transgênicos são: aumento da produção de alimentos; melhoria
do conteúdo nutricional, desenvolvimento de nutricênicos (alimentos que teriam fins
terapêuticos); e/ou maior resistência e durabilidade na estocagem e armazenamento.
Contudo os malefícios podem dificultar a inserção dos produtos totalmente
transgênicos no mercado, esses malefícios são: aumento as reações alérgicas; as plantas
que não sofrem modificação genética podem ser eliminadas pelo processo de seleção
natural, pois as transgênicas possuem maior resistência aos pesticidas e pragas; apesar de
eliminar pragas prejudiciais a plantação, o cultivo de plantas transgênicas pode também
matar população benéficas como abelhas, minhocas e outros animais e espécies de plantas.
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Alguns Alimentos Transgênicos
É importante salientar que existem diversos alimentos geneticamente modificados,
e que são cultivados em vários países, e na maioria desses países, diferentemente do Brasil,
não há a obrigatoriedade de especificar nos rótulos que se tratam de alimentos
transgênicos.
Até o presente momento os Estados Unidos é o país com maior número de
variedades de alimentos, são eles: melão, batata, canola, tomate, soja, milho, algodão. A
União Europeia, Argentina e Brasil também cultivam estes alimentos com exceção do
melão e da batata. Retificando que a União Europeia não cultiva milho transgênico.
Recentemente foram coletadas lotes de produtos brasileiros, para serem feitas
analise em laboratórios europeus, que detectaram a presença de transgênicos nesses lotes
de produtos vendidos no Brasil, à maioria deles contendo a soja geneticamente modificada
Roudup Ready – RR, da Monsanto ou com milho transgênico bactéria Bacillus
thuringiensis – Bt, da Noratis. A seguir estão relacionados alguns desses produtos:
 Nestogeno, da Nestlé Brasil, formula infantil a base de leite e soja para
lactantes contendo soja RR da Monsanto;
 Pringles Original, da Procter & Gamble, batata frita contendo milho Bt 176
da Novartis;
 Salsicha SWIFT Armour, salsichas só tipo viena contendo soja RR;
 Sopa Knorr, da Refeição de Milho Brasil, mistura para sopa sabor creme de
milho verde contendo soja RR;
 Cup Noodles, da Nissin Ajinomoto, macarrão instantâneo sabor galinha
contendo soja RR; e/ou
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 Cereal Shake Diet, da Olvebra Industrial, alimento para dietas contendo soja
RR.
3.3 ALIMENTOS LIOFILIZADOS
A liofilização objetiva aumentar o tempo de durabilidade e praticidade da comida.
Liofilizados trata-se de alimentos desidratados por um processo chamado sublimação. O
processo ocorre com o congelamento da água das células, que passa diretamente do estado
sólido para o gasoso.
Este processo é indicado para os produtos que tenham elementos sensíveis ao calor
em sua estrutura, como proteínas e vitaminas. Apesar de estarmos tratando de uma
desidratação, o processo de liofilização conserva as propriedades nutritivas dos alimentos,
pois as membranas das células não se rompem com a perda do vapor de água. Na cozinha
industrial, frutas e ovos, por exemplo, não lavados, descascados e fatiados, as carnes précozidos em câmaras, cuja temperatura aumenta, enquanto a pressão do ar diminui. Isso faz
com que os micros cristais de gelo evaporem sem romper as estruturas moleculares, ao
contrário do que acontece na desidratação simples.
A técnica de liofilização já vem sendo exercida a cerca de dez anos no Brasil, só
que produzida em pequena escala, entretanto agora passa a produzir alimentos liofilizados
que estarão disponíveis em supermercados o que é um ganho de enorme relevância para os
consumidores, uma evolução para o Futuro da Comida, e um agregador para a
sustentabilidade da comida do país.

3.4 COMIDA POR INALAÇÃO
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Uma noticia um quanto tanto inusitado anda correndo o mundo se refere à comida
por inalação. David Edwards, professor e pesquisador da universidade de Harvard,
acreditando que o futuro da comida devera ser por inalação. O que o tornou mentor e
criador de um instrumento que permite que isso possível.
O instrumento é uma tigela de vidro, semelhante a um aquário, acoplada a uma base
de onde o sabor de alimentos é liberado em forma de fumaça, o processo de transformação
dos líquidos para a fumaça funciona por meio de uma serie de pequenos cristais especiais
que vibram a altíssimas velocidades quando o instrumento é ligado, para que se possa
saborizar a comida, é preciso que use um canudo, por onde se inala o sabor, e a versão do
alimento desejado em forma liquida (uma espécie de essência), independente da comida,
sejam elas doces e/ou salgados.
Edwards deu o nome de Le Whaf, ao produto. E além de inalar comida, pode-se
usar o produto pra inalar bebidas alcoólicas. Sob a ótica estética o produto tem
características que causam estranhas a principio, mas que permite obter alimentos
nutritivos de maneira fácil, rápida, sentindo o mesmo sabor, porem com valor calórico
inferior aos alimentos em natura, já as bebidas alcoólicas não causam ao consumidor os
mesmos efeitos do álcool, quando ingerido na forma liquida, os efeitos são bastante
reduzidos.
A invenção de Edwards é bem inusitada, mas que pode ser bem aceita no futuro, é
por este motivo que o Le Whaf esta sendo produzido em grande escala, e já pode ser em
contratado para compra nos Estados Unidos.

3. 5 COMIDA ARTIFICIAL
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Tente se lembrar das suas aulas de geografia e da famosa “Teoria Malthusiana”.
Para quem já se esqueceu, essa teoria afirmava que a população mundial cresce de forma
muito mais acelerada do que a produção de alimentos consegue suportar. Por muitos anos
essa teoria foi rejeitada pelos estudiosos, mas hoje a realidade começa a mostrar que a
escassez na alimentação pode ser uma realidade em todo o planeta. (Trecho tirado do site
Tecmundo).
Receosos com a escassez de alimentos que podemos enfrentar daqui pouquíssimos
anos, já que a produção de alimentos não consegue superar o crescimento populacional
mundial, diversas alternativas estão surgindo, procurando evitar uma drástica escassez de
comida.
Na tentativa incessante em solucionar estes problemas, institutos de pesquisas
espalhados por todo o planeta, realizam testes constantes na expectativa de produzir
alimentos sem a necessidade dos habituais processos (culturas de animais e vegetais),
realizando esses testes que se chegou à criação de alimentos produzidos em laboratório, a
comida artificial, sintética, que por sua vez não faz uso do mecanismo natural.
Um exemplo de como se faz este tipo de comida foi demonstrado em um evento
que lançou o primeiro prato totalmente sintético do mundo, em 2009, um chefe renomado
francês e um químico, utilizaram uma combinação entre os seguintes compostos: ácido
ascórbico, xarope de glicose, maltitol e ácido cítrico, o resultado foi pequenas bolas de
gelatinosas com sabor que remetia a maçãs e limões e com textura crocante e cremosa, o
prato foi batizado de “Le note a note”. E outro exemplo, que todos conhecem é a “comida
de astronautas”. A comida só pode ser levada para o espaço depois de ser desidratada,
ressalva, que alguns alimentos sólidos não precisam ser desidratados, mais são embaladas
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de modo especial, já as bebidas são desidratadas e pulverizadas para serem usada basta
reidrata-las com auxilio de equipamento especial.
O sucesso do evento foi um enorme passo nas pesquisas, que seguem com
dificuldades de obter a semelhança, o sabor e sua textura dos alimentos, iguais aos
alimentos naturais. Esta maior dificuldade esta na produção de carnes. Apesar disto, este
não é o maior desafio para os pesquisadores, e sim os custos e o tempo com a produção, o
processo de produção de comida artificial é muito caro e sofre uma lentidão para ficar
pronto, contudo os pesquisadores estão tentando sanar estes desafios, e colocar os
alimentos artificias no mercado a disposição da população.
A comida artificial, a primeira vista parece algo irreal, mas ela já faz parte da nossa
realidade, porque está presente nos alimentos industrializados, que possuem corantes ou
acidulantes artificiais, para que os alimentos ganhem mais aroma ou sabor passam por
processos químicos artificiais, portanto, apesar de ser em quantidade inferior, a
alimentação atual já é composta por alimentos artificiais.
Diferentemente dos alimentos transgênicos, os artificiais podem ser bem aceitos por
uma grande parte da população, em especial aos defensores dos animais, e para os que são
contra que a agricultura seja voltada para a produção de ração para animais, e para seres
humanos.
Sendo assim, os alimentos sintéticos podem ser uma das salvações para a produção
de comida.
3. 6 COMIDA ORGÂNICA
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Não deixando de citar a comida orgânica, que teve uma breve descrição no primeiro
capitulo. Os alimentos orgânicos são ricos em nutrientes, graças aos cuidados com a
adubação do solo, e porque não tem vestígio de produtos químicos em sua composição.
Espera-se que o numero de produtores de agricultura orgânica se expanda, por ser
uma oportunidade rentável e que o permitira que o valor do produto ofertado reduza
consideravelmente, fazendo assim concorrência aos produtos com adição de agrotóxicos.
E não se esquecendo de salientar que os produtos orgânicos contribuem para uma
vida saudável dos seres vivos e principalmente do planeta.

CONCLUSÕES
A hipótese de termos um futuro de escassez de comida é mais provável hoje do que há
duas décadas. Isto porque já estamos no século XXI e só agora nos demos conta de que
tudo é usado em demasia pode deixar de existir. De fato o que é abundante hoje pode se
tornar escasso nos próximos vinte anos, devido à alteração climática, o uso de produtos
químicos na agricultura, a inserção de agentes poluentes no meio ambiente, e outros
fatores, mais que especialistas estão engajados a oferecer alternativas em prol de termos
um Futuro da Comida.
São décadas mais décadas de degradação, poluição da natureza, um descaso absurdo, com
os recursos naturais, que gerarão efeito estufa, aquecimento global, que causa catástrofes
naturais horrendas e que atinge a produção de alimentos.
Os rios, oceanos, mares e lagos não oferecem tanto peixes, crustáceos, plantas aquáticas, e
varias outras espécies como há anos atrás, o que esta dando sustentação para oferta de
pescado é a aquacultura, piscicultura, que se trata do cultivo de espécies aquáticas em
cativeiro. E pode ser no futuro a única fonte geradora de pescado que o mundo terá.
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A agricultura hoje sofre com o uso desmedido de agrotóxicos, que contaminam o solo, a
água e por fim todos os seres vivos. Após a modernização agrícola de anos consumindo
alimentos que tem em sua composição agrotóxico, vários agricultores voltaram a pratica
antiga de cultivo agrícola, que é agricultura orgânica, e novas técnicas de cultivo que não
agridem os alimentos e tão pouco o meio ambiente.
Contudo, os transgênicos estão ganhando o mundo, são alimentos geneticamente
modificados, resistentes a algumas espécies de pragas e ao agrotóxico, pesquisadores
atestam que é alimentos que não trazem nenhum malefício a saúde.
Os transgênicos já fazem parte da alimentação de bilhões de pessoas, apesar de alguns
países como o Japão resistirem a esta pratica lavouras. O transgênico pode ser considerado
os percussores de uma nova era da comida, que engloba uma diversidade que vai desde a
comida produzida em laboratório a comida artificial, comida liofilizada alimentos
desidratados por um processo chamado sublimação, até a comida por inalação onde se
alimenta através da inalação de fuma que oferece gosto e nutrientes.
Além de ONGs garantirem que alimentos cheguem a mesa dos menos favorecidos, a
preocupação para, se ter uma comida sustentável tem tomado proporções significativas em
todas as partes do mundo.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o país que mais perde florestas em todo o mundo, todos os anos. Por isso
detém o triste título de campeão em área anual desmatada. Os dados de satélite indicam
que a taxa anual de desmatamento no país é de 15 mil km2. A situação é
particularmente grave para a Mata Atlântica, que teve 93% de sua cobertura original
destruídos. Estão ainda irremediavelmente perdidos 15% da Floresta Amazônica e 30%
do Cerrado.
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As florestas tropicais são o alvo predileto das queimadas e da extração de madeira.
Entre 1960 e 1990, um quinto das matas tropicais foi destruído em velocidade
alucinante. Seis países sozinhos foram responsáveis por 58% desse total: Brasil,
Indonésia, Congo, Bolívia, Malásia e Venezuela.

O Brasil, que abriga 17% das florestas nativas do mundo e 34% das florestas tropicais,
apenas nos últimos três anos, devastou uma área de floresta tropical quase igual à da
Bélgica e da Holanda somadas __ representa 11% de tudo o que já foi derrubado na
Amazônia nos últimos quatro séculos.
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CAPÍTULO I – A HISTÓRIA DO DESMATAMENTO
1.1 COMO SE DÁ O PROCESSO DE DESMATAMENTO?

O processo de desmatamento, normalmente, se inicia com a abertura oficial ou
clandestina de estradas que permitem a expansão humana e a ocupação irregular de
terras, visando à exploração predatória de madeiras nobres. Existe uma relação direta
entre a economia e o aumento da taxa de desmatamento.

O comércio mundial de madeira extraída ilegalmente é um negócio que movimenta
todos os anos milhares de euros. Embora geralmente identificado como um problema
das florestas tropicais, a exploração madeireira ilegal também ocorre em países
desenvolvidos e economias em transição.

1.2 COMO TUDO COMEÇOU
A história do desmatamento não começou ontem. Nos últimos séculos, com o
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desenvolvimento do capitalismo, intensificou-se a exploração dos recursos naturais
utilizados como matéria-prima no processo de industrialização. Já em meados do século
XVII, a Inglaterra apresentava escassez de madeira, tanto para construção como para
lenha. Foi por causa dessa falta de madeira que os ingleses se tornaram grandes
consumidores de carvão mineral.
À medida que esse modelo de desenvolvimento foi gerando efeitos negativos cada vez
mais graves, foram surgindo manifestações e movimentos que refletem a consciência de
parcelas da população sobre o perigo que a humanidade corre, ao afetar de forma tão
violenta o meio ambiente. No final do século XIX, iniciam-se as manifestações pela
preservação de sistemas naturais e, nesse contexto, surge a área de conhecimento que
passou a ser chamada de Ecologia. O termo foi proposto em 1866 pelo biólogo Haeckel
e deriva de duas palavras gregas: oikos, que quer dizer morada, e logos, que significa
estudo.

CAPÍTULO II – A QUESTÃO DO DESMATAMENTO NO
BRASIL
2.1 DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E MATA ATLÂNTICA
O desmatamento, também chamado de desflorestamento, nas florestas brasileiras
começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país, no ano de 1500.
Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a
exploração da Mata Atlântica. As caravelas portuguesas partiam do litoral brasileiro
carregadas de toras de pau-brasil para serem vendidas no mercado europeu. Enquanto a
madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais, a seiva
avermelhada do pau-brasil era usada para tingir tecidos.

Um dos mapas mais antigos do
Brasil, onde estão em evidência
as árvores de pau‐brasil.

No entanto, a destruição em larga escala da Mata Atlântica iniciou-se na segunda
metade do século 19, quando o espaço passou a ser ocupado pela lavoura de café.
Atualmente, existem apenas 7% de sua cobertura original. Apesar de sofrer ainda
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devastação em diversos pontos, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais bem
protegido pela legislação.

O desmatamento em nosso país tem sido constante. Depois da Mata Atlântica, chegou a
vez da floresta Amazônica. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
baseados em levantamentos por satélite, indicam que a Amazônia perdeu, até 2007,
cerca de 700 mil km2 de floresta (18% da região).
A Amazônia ocupa uma área que se estende do oceano Atlântico às encostas orientais
da Cordilheira dos Andes. Cobre mais de 6,5 milhões de km2 na parte norte da América
do Sul, passando por nove países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador,
Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Dessa área, 69% pertencem ao Brasil.

Em nosso país, esse bioma abrange os Estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá,
Rondônia e Roraima, bem como parte do Estado do Mato Grosso, Tocantins e
Maranhão, totalizando aproximadamente 5.217.423 km2 - a chamada "Amazônia
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Legal". É comum as pessoas confundirem o desmatamento na Amazônia, com o que
acontece no Estado do Amazonas, e isso limita a compreensão do verdadeiro problema

2.2 OS ESTADOS RECORDISTAS EM DESMATAMENTO
PERFIL POR ESTADO (em hectares)

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Desmatamento

Área em 1990

Área em 1995

Área

%

ES

409.741

387.313

22.428

5,47

GO

7.119

6.471

848

9,10

MS

43.752

39.555

4.197

9,59

MG

1.214.059

1.125.108

89.951

7,32

PR

1.815.137

1.730.528

84.609

4,66

RJ

1.069.230

928.858

140.372

13,13

RS

535.255

508.482

28.793

5,38

SC

1.729.160

1.666.241

62.919

3,64

SP

1.858.959

1.791.559

67.400

3,62

Estados
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Totais

8.882.412

8.182.095

500.317

5,76

- Rio de Janeiro

O Estado do Rio detém a triste liderança em dois importantes quesitos: é o Estado
campeão absoluto de desmatamento da Mata Atlântica e possui ainda o município com
maior desmatamento individual.
De acordo com o diretor da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, o Governo deveria
ficar constrangido com estas notícias, pois, no Rio, a situação está fora de qualquer
controle, com uma média de 3,5% ao ano de área devastada. O Estado está com seu
controle ambiental falido e o Governo apresenta descaso e desinteresse em aprovar uma
legislação mais rigorosa.
Em apenas seis anos (de 1990 a 1995) foram devastados no Rio mais 13,3% da área
existente no início da década. Corresponde a 140.372 hectares, contra 85.261 hectares
derrubados no período anterior, de 1985 a 1990.
O maior desmatamento individual detectado no novo estudo ocorreu no município de
Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro. Ali foi perdida uma área total de 7.700 hectares,
onde 3.704 hectares eram de floresta contínua em um só local e 4.420 hectares em todo
o município. Como na maior parte da região serrana, a mata deu lugar a pastagens. Em
Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, grandes áreas foram destruídas para a
construção de casas e empreendimentos de veraneio.
O desmatamento das encostas íngremes do Rio foi uma tendência também verificada em
Minas e Espírito Santo, onde pastagens de baixa produtividade e plantações de café
estão tomando o lugar das árvores. Além da perda da biodiversidade, tal desmatamento
aumenta muito o risco de erosão e desabamentos das encostas.

Área desmatada no Estado do
Rio de Janeiro.

O Estado de Minas Gerais é também um dos estados campeão em desmatamento. Ponto
dos Volantes e Jequitinhonha, ambos na região do Jequitinhonha, perderam 3.255 e
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1.944 hectares, respectivamente. Águas Vermelhas, no norte mineiro, perdeu 783
hectares. Em seguida aparecem o município de Pedra Azul, também na região do
Jequitinhonha, que desmatou 409 hectares, e São João do Paraíso, na região do Norte de
Minas, que suprimiu 342 hectares.
“Os desmatamentos nestes municípios e outros dessa região se concentraram nos limites
do Cerrado e Caatinga, especialmente nas Matas Secas, para expansão da agropecuária e
do carvão vegetal para siderurgia. É necessário que o uso do carvão vegetal seja
regulamentado com florestas plantadas dentro dos critérios da certificação de produtos
florestais, a exemplo do FSC”, afirma Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da
SOS.

Degradação faz deserto
avançar sobre o Vale do
Jequitinhonha.

-Paraná e Santa Catarina
Considerado os dois vilões do desmatamento no estudo de 1985 a 1990 desta vez dão
bom exemplo. No Paraná, os 144.000 hectares devastados caíram para 84.609 hectares
entre 1990 e 1995. Em Santa Catarina, a redução foi de 99.000 hectares para 62.919
hectares. A redução demonstrou a importância da pressão da opinião pública e do
próprio monitoramento, já que paranaenses e catarinenses assustaram-se ao serem
apontados como os vilões no estudo anterior e o impacto refletiu nas ações
governamentais e até no judiciário.
Em Santa Catarina, a Procuradoria concedeu uma liminar proibindo os órgãos de
fiscalização de emitir licença de desmatamento antes da regulamentação da legislação
federal. No Paraná, a legislação restritiva, que proíbe o corte de Mata Atlântica desde
1993, também imobilizou os madeireiros.
Deve-se ressaltar, entretanto, que a floresta densa paranaense só existe agora onde sua
exploração não é economicamente viável. Na floresta ombrófila mista, a floresta de
araucárias (pinheirais), a devastação continua. Do total desmatado no Paraná, 73,8%, ou
58.848 hectares, foram derrubados nestas florestas.
8

Cidade Catarinense de
Itaiópolis.

- Espírito Santo
O nível de desmatamento neste Estado preocupa, apesar de os números absolutos serem
menos expressivos: 22.428 hectares derrubados entre 1990 e 1995 ou 5,47%. O
problema é que a maior parte dos remanescentes está em propriedades privadas e as
unidades de conservação no Estado são muito pequenas para preservar a imensa
biodiversidade da região.
O Espírito Santo detém o recorde mundial de biodiversidade de espécies arbóreas, com
a marca de 476 árvores diferentes identificadas em apenas 1 hectare de floresta. Essa
riqueza tende a diminuir com o processo de fragmentação florestal, já que a
biodiversidade existe em decorrência de uma grande variabilidade de tipos de solo, de
pluviosidade e de altitude, mesmo em áreas vizinhas. Significa que a preservação de
uma única área não garante a preservação da biodiversidade e que as matas particulares
são imprescindíveis para dar continuidade às Unidades de Conservação.
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Técnicos do Instituto de
Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo
(Idaf) constataram um grave
dano ambiental, causado por
desmatamento de
remanescente de Mata
Atlântica, na localidade de
Pinga Fogo, no município de
Conceição do Castelo.

-São Paulo
Em São Paulo, o ritmo de desmatamento continuou como nos anos anteriores, com
67.400 hectares de mata derrubada, o equivalente a 3,62% do total de florestas
primárias. Atualmente, os desmatamentos concentram-se em duas regiões: Pontal do
Paranapanema, no oeste, e Vale do Ribeira, no sul.
No Pontal, entre 1994 e 1995, os fazendeiros, preocupados com a reforma agrária,
desmataram grandes áreas às pressas para implantar pastagens e mostrar produtividade.
No Vale do Ribeira, com quadro mais crítico, os desmatamentos são provocados por
invasões de terra, algumas dentro de parques ecológicos. Alguns invasores embrenhamse mata adentro e vivem de pequenas roças e da extração ilegal de palmito.

Rio Ribeira de Iguape
desmatamento.
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CAPÍTULO III – CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E
SOLUÇÕES
3.1 CAUSAS DO DESMATAMENTO

- Exploração Madeireira:
E um fator básico de desflorestamento. Isso afeta o ambiente de diversas maneiras.
Porque caminhões e equipamentos precisam chegar à floresta a fim de se aproximar das
árvores e transportar a madeira, é preciso desmatar grandes áreas para estradas. A
exploração seletiva ou manejo florestal de madeira é uma das principais alternativas
para a diminuição do desmatamento. No entanto, essa prática ainda não é disseminada
no Brasil, A cobertura florestal é importante para o ecossistema da floresta porque
abriga e protege as populações vegetais, animais e de insetos. Também protege o solo
da floresta, o que desacelera a erosão do solo.

- Agropecuária:
É outro fator que provoca o desmatamento. Os agricultores tendem a limpar terras
para semear ou criar gado e muitas vezes desmatam largas áreas por meio de queimadas
e derrubadas de árvores. Os agricultores migratórios limpam uma área florestal e a
empregam até que a terra se degrada demais para sustentar safras. Depois, se transferem
e limpam outra porção de floresta. Caso a área que abandonaram seja deixada intocada,
acontece reflorestamento, mas ela demorará muitos anos até retornar ao seu estado
original, se não houver o devido acompanhamento. No caso brasileiro, há ainda os
grileiros de terra que acabam se apropriando ilegalmente das terras, através do
desmatamento seja com o simples corte de madeira ou com a queimada.
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Área florestal devastada para pastagem

- Represas das Usinas Hidrelétricas:
Esta é uma causa que provoca bastante polêmica, embora ajudem a gerar energia para as
comunidades, também contribuem para o desmatamento. Os oponentes de sua
construção acreditam que erguer esse tipo de estrutura não apenas tem impacto
ambiental negativo mas abre a área à exploração madeireira e a mais estradas . Para
construir uma represa hidrelétrica, muitos hectares de terras precisam ser inundados, o
que causa decomposição e a liberação de gases causadores do efeito-estufa. Moradores
locais também podem ser deslocados pelos projetos de represas, causando ainda mais
desmatamento quando eles se assentam em outras áreas.

Usina Hidrelétrica de Itaipu

- Incêndios:
Tanto acidentais quando deliberados, destroem largas áreas de floresta rapidamente. As
áreas de exploração madeireira são mais suscetíveis a incêndios devido ao número de
árvores secas e mortas. Os invernos mais amenos e os verões mais longos causados pelo
aquecimento global também causam incêndios. Por exemplo, certas espécies de besouro
que usualmente morrem no inverno agora podem sobreviver e continuar se alimentando
das árvores. Essa alimentação causa o ressecamento e morte das árvores, e a madeira
morta se torna combustível para o fogo.
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Incêndio em Área Florestal

- Mineração:
A mineração também resulta em desmatamento. Escavar uma mina de carvão,
diamantes ou ouro requer a remoção de toda cobertura florestal, não só para as
minasmas para os caminhões e equipamentos. No Brasil, a questão mineral é
monitorada pelo Ibama que exige a apresentação de um EIA/Rima (Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente) para o funcionamento. Uma das
maiores mineradoras do mundo, a Vale, que tem a maior parte das suas minas no Pará
conta com um plano de mitigação com a criação e manutenção de reserva com a que
fica em Carajás, no sul do Pará.

Mina de exploração de
minério de ferro de Carajás,
no Pará
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-Óleo de Palma ou Dendê
Esse óleo vem recentemente recebendo atenção dado o seu potencial como
biocombustível, e é usado em muitos produtos industrializados e de beleza. Mas o óleo
de palma é outra causa de desmatamento. A alta nos preços o torna mais valioso, e em
resposta agricultores indonésios e malásios destroem áreas florestais para colhê-lo. Por
isso, diversos países já vêm debatendo a questão do uso do óleo de palma como
biocombustível. No Brasil, a Palma é mais timidamente cultivada com uma produção
em escala limitada a região do município de Tailândia no Pará. A cana-de-açúcar
também usada para o biocombustível tem seu cultivo proibido na Amazônia e, até 2007,
não havia provocado muito desmatamento já que usou áreas onde antes eram cultivados
grãos.

Plantação de Óleo de Palma

-Expansão Urbana
À medida que as cidades crescem para acomodar mais pessoas, árvores são cortadas
para abrir mais espaço para ruas e casas. O desmatamento causado pela expansão
urbana acontece em todo o mundo, agora que mais de 50% da população mundial vive
em cidades. No Brasil, a drástica diminuição da Mata Atlântica é o melhor exemplo do
efeito nocivo da expansão urbana.
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3.2 CONSEQUÊNCIAS DO DESMATAMENTO

- Aquecimento Global

Os cientistas vêm encontrando mais e mais conexões entre o desmatamento e o
aquecimento global. As emissões de carbono criadas por quatro anos de desmatamento
equivalem às emissões de todos os vôos de aviões ao longo da História, até o ano 2025.
Vamos aplicar lógica simples: árvores absorvem dióxido de carbono. Assim, menos
árvores querem dizer mais dióxido de carbono no ar. Mais dióxido de carbono quer
dizer efeito-estufa mais intenso, o que resulta em aquecimento global
Ondas de calor inéditas. Furacões avassaladores. Secas intermináveis onde antes havia
água em abundância. Enchentes devastadoras. Extinção de milhares de espécies de
animais e plantas. Incêndios florestais. Derretimento dos pólos. E toda a sorte de
desastres naturais que fogem ao controle humano.
Há décadas, pesquisadores alertavam que o planeta sentiria no futuro o impacto do
descuido do homem com o ambiente. Na virada do milênio, os avisos já não eram mais
necessários – as catástrofes causadas pelo aquecimento global se tornaram realidades
presentes em todos os continentes do mundo. O desafios passaram a ser dois: se adaptar
à iminência de novos e mais dramáticos desastres naturais; e buscar soluções para
amenizar o impacto do fenômeno.

-Biodiversidade
Outra preocupação quanto ao desmatamento é a redução da biodiversidade. As florestas
tropicais, supostamente as maiores vítimas de desmatamento, cobrem apenas 7% da
superfície do planeta Terra. No entanto, dentro dessa área vivem mais de metade das
espécies de plantas e animais da Terra. Algumas dessas espécies só vivem em áreas
pequenas e específicas, o que as torna especialmente vulneráveis à extinção. À medida
que a paisagem se altera, algumas plantas e animais se tornam simplesmente incapazes
de sobreviver. Espécies que variam de pequenas flores a grandes orangotangos estão
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sob ameaça ou se extinguiram. Os biólogos acreditam que a chave para a cura de muitas
doenças está na biologia dessas plantas e animais raros, e que a preservação é crucial.

Orangotango (espécie em extinção)

Arara Azul

Orquídea brasileira
ameaçada de extinção.

-Erosão do Solo

Embora seja um processo natural, se acelera em caso de desmatamento. As árvores e plantas
agem como barreira natural que desacelera a queda da água quando esta deixa a terra. As
raízes firmam o solo e impedem que a terra solta seja arrastada. A ausência de vegetação faz
com que a terra superficial passe por mais erosão. É difícil para as plantas crescer no solo
menos nutritivo que permanece.
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Erosão devido ao
desmatamento de encostas e
margens de rios.

-Nível Superficial de Água
As árvores liberam vapor de água na atmosfera, menos árvores significa menos chuva, o
que perturba o nível superficial de água. Uma redução no nível superficial de água pode
ser devastadora para os agricultores, que não conseguem manter suas safras vivas em
terra tão seca.

Seca causada pela falta de chuva

Peixes mortos pela redução
do nível de água em um lago
da Amazônia.
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-Inundações
A vegetação costeira reduz o impacto das ondas e dos ventos associados às tempestades
marinhas. Sem essa vegetação, as aldeias costeiras ficam suscetíveis a inundações
destrutivas. O ciclone de 2008 em Mianmar provou esse fato catastroficamente. Os
cientistas acreditam que a remoção das florestas em zonas costeiras alagadas, ao longo
dos últimos 10 anos, fez com que o ciclone atingisse o país com muito mais força.

-Populações locais afetadas
O desmatamento também afeta as populações locais, tanto física quanto culturalmente.
Porque muitos povos indígenas, na verdade, não têm direito legal sobre as terras que
ocupam, os governos que desejem usar as florestas como fonte de lucros podem
"despejá-los". Além disso, a ocupação ilegal, que acontece mesmo quando os índios têm
as terras demarcadas, acaba diminuindo o habitat tradicional dessas populações. À
medida que essas populações deixam a floresta tropical, deixam também sua cultura
para trás.
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3.3 MANEIRAS DE REDUZIR O DESMATAMENTO E REPARAR OS DANOS
Em dezembro de 2007, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas
foi realizada em Bali, Indonésia. Depois de 10 dias de intensas discussões, mais de 180
países fecharam acordo quanto ao Bali Roadmap ou Acordo de Bali. O acordo, que é
considerado uma revisão do Protocolo de Kyoto, norteará os países signatários em seus
esforços de redução de emissões e pretende conduzir a um acordo compulsório durante
a conferência de cúpula das Nações Unidas na Dinamarca, em 2009. Os Estados Unidos
e a China inicialmente não concordaram com reduções compulsórias, porque desejam
que os países estabeleçam metas próprias, mas terminaram por ceder.
O plano inclui medidas específicas para reduzir o desmatamento -- nas florestas
tropicais especialmente. Muitos países em desenvolvimento dependem economicamente
de suas florestas, e argumentam que deveriam poder usar sua terra como preferirem. Em
resposta, o plano investigará sistemas que recompensarão financeiramente os países que
reduzirem suas emissões por uma certa porcentagem (que ainda não foi definida).
Mesmo essa proposta enfrenta controvérsias, no entanto. Porque os países com um
índice mais elevado de desmatamento receberão mais créditos compensatórios, muitos
críticos temem que as nações acelerem seu corte de árvores a fim de elevar seu índice de
referência.

Há formas de amenizar essas tristes imagens

Além da ONU, existem dezenas de organizações sem fins lucrativos trabalhando no
combate e na busca de alternativas sustentáveis ao desmatamento. Algumas das mais
conhecidas são:
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Conservation International -- ensina agricultores locais a maximizar o
uso de sua terra existente, em lugar de desmatar novas áreas



World Wildlife Fund -- trabalha para definir políticas públicas e forma
alianças com comunidades para preservar florestas



Rainforest Action Network -- usa campanhas publicitárias agressivas para
chamar a atenção quanto à situação das florestas tropicais



Environmental Defense Fund -- defende projetos de lei que ofereçam
incentivos financeiros a proprietários de terra (como os fazendeiros) adeptos de
práticas de conservação da terra



Sierra Club -- trabalha para proteger e restaurar as florestas dos Estados
Unidos



Amazon Watch -- defende os direitos dos povos indígenas e de comunidades
que têm de enfrentar o desenvolvimento industrial



Nature Conservancy -- desenvolveu diversas iniciativas de promoção da
conservação

Além dessas organizações governamentais que têm braços no Brasil, mas que são
essencialmente internacionais, há importantes ongs, com ou sem financiamento
internacional, que trabalham no Brasil.



Grupo de Trabalho Amazônia - reúne associações ligadas a comunidades
tradicionais e de agricultores da região.
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Abaixo um dos projetos do grupo:
O Projeto Proteger, criado originalmente pelo Programa Piloto de Proteção das
Florestas Tropicais para execução direta da sociedade civil (através da Rede GTA)
funcionou em sua fase II basicamente a partir de parcerias - tanto com financiadores
no país e no exterior como com executores nos estados e municípios - e de
mobilização social. As parcerias com federações dos trabalhadores na agricultora,
por exemplo, com governos estaduais e municipais, ou com entidades não
governamentais, permitem que sejam estruturadas as atividades de mobilização
junto às comunidades de agricultores familiares, extrativistas e indígenas, nas
regiões de maior ocorrência de desmatamento por queimadas, em volta do estado do
Amazonas. Nos 134 municípios escolhidos para participar do projeto, no chamado
"arco do desmatamento", são desenvolvidas atividades comunitárias, como cursos,
mutirões, seminários, encontros e visitas de intercâmbio para troca de experiências.
Sob a responsabilidade de coordenadores estaduais e regionais, são realizados
cursos para a capacitação de monitores, que depois vão multiplicar a experiência,
disseminando técnicas de produção sem fogo e alternativas de produção sustentáveis
na floresta. Uma das melhores experiências têm sido os puxiruns, ou mutirões
comunitários em língua indígena. Nestes mutirões ambientais são trocadas
experiências e ensinadas técnicas tanto de produção sustentável sem fogo quanto de
combate às queimadas e uso controlado do fogo por parte da comunidade. Atingindo
mais de 30 mil agricultores familiares, o Proteger entrou em 2004 com uma nova
estrutura operacional, associando-se ao consórcio liderado pelo IPAM e contando
com FVPP, ISA, TNC, FFT e Woods Hole com apoio da Agência Norte-Americana
de Cooperação Internacional



Imazon - Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia
- Trabalha com a pesquisa dos impactos da exploração madeireira e alternativas
de baixo impacto para a exploração

Abaixo algumas pesquisas feita pelo Instituto:
Diagnóstico socioeconômico dos usos do solo na Amazônia; desenvolvimento
de métodos para avaliação e monitoramento desses usos; realização de projetos
demonstrativos; análise de políticas públicas de uso do solo; e elaboração de
cenários e modelos de desenvolvimento sustentável para essas atividades
econômicas. O trabalho do Instituto fundamenta-se nos seguintes princípios:
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Interdisciplinaridade: Permite uma abordagem holística e transversal dos
vários temas que influenciam a sustentabilidade da Amazônia. Os estudos
incluem análises econômicas e sociais, geográficas, ecológicas, políticas, legais
e institucionais.
Busca de soluções: Os estudos estão direcionados à solução de problemas de
uso e conservação dos recursos naturais na Amazônia.
Abordagem empírica: O Imazon enfatiza a observação e a coleta sistemática de
dados primários sobre o uso e a conservação dos recursos naturais na Amazônia.
Método científico: O Imazon conduz análises objetivas e isentas baseadas em
métodos científicos comprovados na literatura especializada.

Políticas Públicas
Os estudos do Imazon têm contribuído de forma efetiva para a elaboração de
políticas públicas de largo alcance na Amazônia.
As principais contribuições têm sido em áreas estratégicas como ordenamento
territorial (zoneamento e regularização fundiária), criação e implantação de
Unidades de Conservação, aperfeiçoamento dos sistemas de comando e controle
(com ênfase na monitoração com imagens de satélite), melhoria na aplicação da
lei de crimes ambientais (mecanismos para garantir a punição efetiva dos
infratores), instrumentos de fomento (por exemplo, crédito para as atividades de
uso sustentável), recomendações para o licenciamento ambiental e normas
técnicas de manejo florestal, entre outras. Em muitas ocasiões, o Imazon tem
sido convidado a integrar comissões técnicas, assistir os tomadores de decisão
na esfera do executivo, legislativo e judiciário ajudar na elaboração de políticas
públicas e de pareceres sobre temas complexos e emergentes no debate regional.

Disseminação
A disseminação dos resultados dos estudos do Imazon é feita por meio de revistas
científicas nacionais e internacionais indexadas (Science , Nature , Proceedings of the
National Academy of Science , Forest Ecology and Management , Conservation
Biology , Revista de Direito Ambiental, International Journal of Remote Sensing ,
Ciência Hoje etc.), manuais, vídeos, livretos, livros, artigos técnicos e resumos com
recomendações para políticas públicas. A maioria dos nossos estudos está disponível
para downloads na sessão publicações.

Formação Profissional
Um dos objetivos do Imazon é formar pesquisadores com capacidade analítica e
experiência de campo, voltados ao entendimento e solução dos problemas ambientais da
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Amazônia. O trabalho no Instituto envolve a elaboração de um projeto de pesquisa,
coleta e análise dos dados e apresentação dos resultados em artigos científicos e
reuniões profissionais. Já são mais de 150 profissionais treinados em ecologia,
engenharia florestal, direito ambiental, economia rural, geoprocessamento,
planejamento regional e políticas públicas. Muitos desses profissionais atuam com
posição de destaque em outras organizações ambientais, no setor privado e em
instituições públicas.
Ao público externo, o Imazon oferece cursos e treinamentos no Centro de
Geotecnologia.
Abaixo mapa sobre o desmatamento de julho de 2011 desenvolvido pelo Imazon



Ipam - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - trabalha
com manejo florestal de vários produtos e projetos com populações tradicionais,
além de diagnósticos sobre desmatamento.
Uma das publicações de responsabilidade do Ipam é o Manual para Restauração
Florestal
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Manual voltado ao produtor rural interessado na recuperação de suas matas e na
preservação das águas. A publicação, que faz parte da série Boas Práticas, foi
construída a partir de experiências nas cabeceiras dos rios Xingu e Araguaia, no
Mato Grosso. O manual tem por objetivo auxiliar o produtor na escolha da
técnica de restauro mais apropriada às suas condições ambientais e financeiras,
conforme a situação de sua propriedade. Além disso, traz sugestões de
manutenção e monitoramento da área recuperada e estimativas de custos.

Outros projetos do Ipam
Agricultura de Baixo Carbono
“O Brasil é o campeão mundial de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
oriundas do corte e queima das florestas, principalmente na Amazônia. Com
a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC) e o estabelecimento de
metas voluntárias de redução de GEE, o governo brasileiro e o setor
agropecuário têm uma grande oportunidade de liderar a transição para o
desenvolvimento rural de baixa emissão de carbono.”
DANIEL NEPSTAD
O que é?
A agricultura de baixa emissão de carbono visa a reduzir as emissões de gases de efeito
estufa (GEE) advindas da agricultura e da pecuária no Brasil.
Linhas e estratégias de ação
Apontar os caminhos para conciliar o aumento da produção agrícola com a redução de
gases de efeito estufa previstas na PNMC; Propor alternativas sustentáveis de produção
para o setor agropecuário e de pequena produção; Fomentar um diálogo nacional sobre
o assunto.
O que foi feito
Em 2010, iniciaram-se as discussões do governo federal para elaboração dos planos
setoriais de mitigação de carbono no âmbito da Política Nacional de Mudanças
Climáticas. Um dos grupos formados foi o da agricultura para a construção do Plano
ABC (Agricultura de Baixo Carbono). Esse GT teve a participação da sociedade civil
por meio de uma representação indicada pelo Fórum Nacional de Mudanças Climáticas.
O IPAM tem acompanhado o desenvolvimento desse plano, avaliado seus
subprogramas, bem como mapeado a acessibilidade das linhas de financiamento ofertadas para agricultura de baixo carbono via BNDES.
Em outubro de 2010, foi realizado o primeiro seminário “Rumo às baixas emissões de
carbono” promovido pelo IPAM e Fundação Getúlio Vargas (FGV), em colaboração
com a iniciativa Prince’s Rainforest Program. O objetivo foi debater as possibilidades e
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desafios para conciliação das metas brasileiras de redução de emissões e o aumento da
produção de alimentos domésticos e externa, fornecendo, dessa forma, subsídios, para a
Política Nacional de Mudanças Climáticas e para a transformação dos mercados em
direção á uma agricultura de baixo carbono.

Modelagem de incêndios florestais na Amazônia
“Os 24 anos de história de fogo mapeados com auxílio de imagens de satélite
foram fundamentais para a exploração do impacto de eventos climáticos nas
florestas da região e também na identificação de mudanças significativas no
regime de fogo, decorrentes do aumento do desmatamento e fragmentação
florestal. Essas relações são fundamentais para abastecer os modelos que
preveem secas e desmatamento na Amazônia.”
Ane Alencar
O Que é?
Busca entender a relação entre a ocorrência de incêndios florestais e variações climáticas e
desmatamento em diferentes tipos de floresta e fronteiras agrícolas na Amazônia.
Linhas e estratégias de ação

Mapeamento de degradação florestal por fogo, gerando o primeiro banco de dados
especializado em incêndios florestais da Amazônia.
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O Que foi feito
Mapeamento de 24 anos de história de incêndios florestais, em três paisagens da
Amazônia. O histórico foi utilizado para determinar mudanças no regime de fogo, como
frequência e intervalo dos incêndios, e determinar a relação entre a extensão dos
incêndios florestais na Amazônia e o nível de fragmentação da floresta devido ao
desmatamento e fenômenos climáticos como o El Niño.
Avaliação
Os resultados da pesquisa demonstram que historicamente o fogo tem degradado
grandes áreas de floresta da Amazônia oriental e que os diversos tipos de floresta da
região reagem aos incêndios florestais de maneiras distintas. Enquanto os incêndios
florestais afetaram 15% da área de floresta densa, as florestas abertas e de transição
tiveram em média 45% de suas áreas afetadas por incêndios florestais no período
analisado.
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A área florestal queimada anualmente tem aumentado nos últimos 10 anos, assim como
há aumento nas cicatrizes deixadas pelo fogo. Os incêndios florestais foram duas vezes
mais frequentes nas florestas de transição e abertas do que nas florestas densas.
Esses resultados indicam que a suscetibilidade das florestas da Amazônia aos incêndios
florestais, que deveriam ser eventos naturalmente raros, está aumentando,
principalmente devido aos eventos de seca extrema e ao maior grau de desmatamento e
fragmentação, especialmente na parte oriental da Amazônia. Os resultados indicam,
ainda, que os incêndios florestais representaram 76% das emissões de CO2 por
desmatamento no período de análise.

Promovendo a Conservação Ambiental e o Desenvolvimento
Sustentável de Forma Participativa na Amazônia
“Um dos destaques do projeto foi a apresentação da Carta-Mensagem da
Região MAP, em dezembro de 2010 durante a COP 16 em Cancun, México.
Esta mensagem, que aborda a importância da região MAP e sua significativa
contribuição na regulação do clima global e na mitigação da mudança
climática, foi construída em um longo processo de reuniões, cursos e
consultas a diversos segmentos da sociedade da região, entre eles
agricultores, seringueiros, políticos estaduais e municipais, madeireiros,
indígenas e sindicalistas.”
Elsa Mendoza

O que é?
Promoção dos temas de mudanças climáticas, negociações de clima, mercado de
carbono e REDD na Região MAP (Madre de Dios-Peru, Acre-Brasil e Pando-Bolívia).
O objetivo é socializar informações sobre as negociações do clima e as oportunidades
de REDD, gerando modelos econômicos que apontem as alternativas mais viáveis para
a região.

Linhas e estratégias de ação
Realização de cursos e convênios para fortalecimento institucional na região;
Avaliação do potencial da implantação de programas de REDD na região MAP;
Consulta pública com participação dos principais stakeholders regionais (povos
indígenas e comunidades tradicionais, pequenos agricultores, técnicos governamentais,
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fazendeiros e madeireiros) para a avaliação e levantamento de propostas e sugestões
para o desenho de um programa de REDD para a região.
O que foi feito
Visitas de técnicos à Secretaria do Meio Ambiente do governo do Acre para intercambiar
informações, o que resultou na cessão de uso do Sistema Estadual de Informação Ambiental
(Seiam) do governo do Acre para o governo regional de Madre de Dios;
Assessoria e apoio na elaboração de projeto do governo regional de Madre de Dios ao Fundo
Amazônia, primeiro projeto internacional apresentado para o Fundo;
Realização do curso informativo e workshop sobre “Mudanças Climáticas e Negociações do
Clima Pós-2012” com representantes de comunidades indígenas (Puerto Maldonado-Peru) e
povos da floresta (Iberia-Peru).
Organização de workshop sobre mudanças climáticas em Cobija, Bolívia, com participação de
mais de 150 pessoas, entre estudantes, técnicos do governo local e sociedade civil;
Organização, com outras instituições, do encontro “Compartilhando Conhecimentos,
Experiências e Gerando Propostas na Amazônia”, durante o evento internacional sobre
Mudanças Climáticas e Direitos da Natureza organizado pelo governo boliviano, em
Cochabamba, com participação de mais de 120 pessoas;
Elaboração da Linha Base de Desmatamento para a Região MAP utilizando o software
Dinamica-EGO, como ferramenta para auxiliar projetos e políticas de REDD na região. Foi
elaborado ainda um folder explicativo sobre as implicações dessa ferramenta para políticas
ambientais;
Estudo sobre a rentabilidade da castanha-do-pará para o Departamento de Madre de Dios,
considerando o potencial produtivo e de rentabilidade anual com casca e sem casca;

Parceria com a ONG Forest Trends para disseminação de informações sobre mudanças
climáticas e negociação do clima junto a técnicos e sociedade civil.

28

Perspectivas
Aumentar a participação pública na política de mudanças climáticas e conservação
florestal, com o fortalecimento institucional, socialização da informação e consultas aos
principais stakeholders da região MAP.
Ampliar a eficácia na socialização da informação, realizando cursos com maior
frequência e abrangência.
Capacitar gestores do meio ambiente dos governos da região MAP nos temas de gestão
ambiental, mudanças climáticas, pagamentos de serviços ambientais e REDD.
Ampliar a capacitação dos diversos setores sobre a temática de mudanças climáticas e
conservação florestal.



SOS Mata Atlântica - Como foco na conservação do que restou da Mata
Atlântica e alternativas para o reflorestamento.

Alguns dos projetos:
Sua mata, sua casa
Inspirada no formato de uma casa, a exposição é dividida por cômodos onde o público
encontra painéis informativos, vídeos, quiz, ou até mesmo palestras e shows. Esses
espaços retratam a atuação da SOS Mata Atlântica e do movimento ambientalista, além
da situação do Bioma, como a degradação ambiental vivenciada nas últimas décadas, e
principalmente indicam o que cada um pode fazer para ter uma convivência mais sadia
com o seu ambiente.
Um dos cômodos, a cozinha, mostra a riqueza e variedade de frutas e alimentos nativos
da floresta. Outros espaços são compostos por artesanatos, uma biblioteca, ferramentas
tecnológicas e o Túnel da Mata. Em uma mesa touch-screen, os visitantes podem ainda
navegar pelos mapas de remanescentes de Mata Atlântica, produzidos em parceria com
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nas cidades visitadas.
Os visitantes podem expressar seus pedidos e expectativas para o meio ambiente na
‘Árvore dos desejos’, produzida com garrafas PET e embalagens de achocolatado por
artistas da Cooperaacs (Cooperativa Social de Trabalho e Produção de Arte Alternativa
e Coleta Seletiva), também responsável pelas artes feitas com lixo que permeiam toda a
exposição.
Além das atrações fixas da exposição, para cada cidade é planejada uma programação
especial, que inclui apresentações culturais, debates sobre questões como políticas
ambientais, lançamento de planos municipais de Mata Atlântica, etc.
O bike repórter Lemuel Santos (Rex) percorre as cidades que sediam a exposição,
coletando dados sobre a região, divulgando a iniciativa e investigando o que as pessoas
esperam para o futuro do meio ambiente local. As informações colhidas vão compor o
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dossiê do projeto, com as demandas e manifestações das diversas capitais da Mata
Atlântica. O documento será entregue em Brasília e na Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que acontece em 2012 no Rio de Janeiro.
Em cada região, a exposição conta ainda com a participação de voluntários que também
circulam pela cidade fazendo mobilizações relâmpago para chamar a atenção da
população para a iniciativa.
Onze capitais da Mata Atlântica (Fortaleza, Maceió, Salvador, São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Recife) e mais
Brasília (que não está no Bioma, mas decide as leis que o afetam) recebem a exposição,
que é totalmente acessível a cadeirantes e traz propostas de interação para todas as
idades.
A entidade desenvolve projetos de conservação ambiental, produção de dados,
mapeamento e monitoramento da cobertura florestal do Bioma, campanhas, estratégias
de ação na área de políticas públicas, programas de educação ambiental e restauração
florestal, voluntariado, desenvolvimento sustentável e proteção e manejo de
ecossistemas.
Projeto Viva a Mata
Depoimento
"A principal dificuldade na preservação da Mata Atlântica é o fato da população
desconhecer o que é a mata e quais são as conseqüências do desmatamento. Assim, ao
completar 18 anos, a Fundação sentiu necessidade de mostrar e celebrar suas
conquistas e realizações num grande evento aberto ao público."
Roberto Klabin
Presidente da SOS Mata Atlântica
A comemoração dos 18 anos da Fundação SOS Mata Atlântica deu origem a um evento
público de grandes proporções, realizado em maio de 2005, para marcar a história de
mobilização da entidade em defesa da Mata Atlântica. O Viva a Mata aconteceu no
Parque Ibirapuera com uma série de atividades, exposições e painéis voltados ao
diálogo e à integração de grupos e iniciativas que atuam em favor do bioma. ONGs,
representantes de setores governamentais e iniciativa privada com trabalhos em
diferentes regiões do Brasil tiveram a chance de trocar conhecimentos e, em muitos
casos, encontrarem-se pela primeira vez num evento desse tipo.
Uma cuidadosa exposição de projetos voltados à conservação da Mata Atlântica foi
montada na Marquise do Ibirapuera em estandes temáticos. De viveiros e
reflorestadoras, reservas privadas e áreas protegidas públicas, passando pelo turismo
sustentável, educação ambiental e coleta seletiva, até estandes de mobilização, denúncia
e fiscalização, mais de 80 experiências bem-sucedidas foram levadas para o grande
público, incluindo os estandes institucionais da SOS Mata Atlântica, Fundação
Bradesco, Colgate-Palmolive, Canal Futura/Fundação Roberto Marinho e Pão de
Açúcar. As iniciativas atingiram mais de 40 mil pessoas que passaram pelos três dias da
exposição, onde também foram distribuídas 25 mil mudas de espécies nativas da Mata
Atlântica.
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As Boas Práticas do Voluntariado confirmaram-se como atividades diferenciadas para
recreação e envolvimento do público do evento. Voluntários da SOS Mata Atlântica
realizaram uma série de oficinas e dinâmicas, como brincadeiras de rua, jogos
educativos, aulas de yoga e dança cooperativa. O último dia do evento culminou com a
grande mobilização dos voluntários e membros dos grupos de monitoramento do Tietê,
batizada de Encontro das Águas, que terminou com o hasteamento da bandeira da SOS
Mata Atlântica no prédio da Bienal.

O esforço de prestação de contas das atividades realizadas até hoje pela Fundação foi
retratado na solenidade 'Passado, presente e futuro da Mata Atlântica', apresentada pelo
jornalista César Tralli, da Rede Globo. Pela extensão das ações, a Fundação optou por
premiar os 'Inovadores da Mata Atlântica' e lançar duas obras de referência na
cerimônia.
A recepção pelo público e as oportunidades de contato direto com as diferentes
realidades do bioma fazem doViva a Mata um projeto fixo da Fundação, onde a cada
ano o encontro reúne as experiências e atores locais num espaço único para
disseminação das mais importantes iniciativas de luta pela floresta.
Abaixo um dos materiais de campanha:
Camiseta Pulmão - apresenta a frase: "Quer começar a respirar? Comece a
preservar."

Será que temos de fato a capacidade de salvar as florestas? Quando as árvores se forem,
é possível restaurar a terra? A maioria das áreas desmatadas, se intocadas, terminam por
se regenerar de modo fértil. Podemos certamente plantar mais árvores -- um processo
conhecido como reflorestamento. De fato, muitas organizações sem fins lucrativos
surgiram para apoiar o reflorestamento. Por exemplo, o Carbonfund.org opera hoje no
reflorestamento de áreas como a Nicarágua e o Estado da Louisiana.
Enquanto isso, novos movimentos de proteção florestal surgiram nos últimos anos, entre
eles:


Exploração ecoflorestal ou exploração sustentável da floresta Apenas árvores cuidadosamente selecionadas são cortadas, e transportadas com
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Negócios ecológicos - Papel reciclado, produtos de madeireiros, artesanato
local, alternativas à madeira. É baseado no consumo consciente.



Planejamento do uso da terra -- defende técnicas de desenvolvimento
benéficas ao meio ambiente, como a redução das áreas urbanas e suburbanas.



Exploração florestal comunitária -- cidadãos envolvidos se unem para
administrar e participar da conservação e sustentabilidade de suas florestas
locais.

CONCLUSÃO
A floresta Amazônia e a Mata Atlântica, atualmente atravessam por um
período de constantes degradações. Os desmatamentos descontrolados e
inconseqüentes que ocorrem nessas regiões estão comprometendo a
manutenção da vida, da biodiversidade da floresta. As terras estão se
transformando em verdadeiros desertos improdutíveis. A agropecuária
extensiva, a pesca predatória e a venda de madeira são apenas alguns
exemplos de ameaças que essas florestas enfrentam. Enquanto de um lado
se encontram pessoas que almejam lucro imediato, irracional e a qualquer
custo, de outro se encontram diversos especialistas, preocupados com as
questões ambientais. Estes estudam formas e propõem soluções
mitigadoras para inúmeras ameaças à biodiversidade. Entretanto, essas
iniciativas por si só não bastam, pois para que se alcance uma solução do
problema, é preciso que haja uma integração das políticas ambientais com
aquelas socioeconômicas e desenvolvimentistas e que as diferenças
regionais sejam consideradas. Infelizmente, somente quando os recursos se
tornam escassos ou mesmo extintos é que a população sente a perda e
valoriza os danos.
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INTRODUÇÃO
Na Alemanha, 1883, inicia de fato a Previdência Social, o então, Chanceler
alemão Otto Von Bismarck, implementa um sistema de seguro social, que serve de
parâmetro para diversos países.
Anteriormente, na Inglaterra, mais precisamente em 1601, é criada a primeira
Lei de Amparo aos Pobres – Poor Relief Act, onde o Estado tinha como
obrigatoriedade amparar as pessoas necessitadas sem meio de subsistência. Neste
período a Igreja exercia certo domínio sobre a sociedade e ao que diz respeito à
evolução da proteção social.
Convém citar, que apesar de os países europeus serem considerados os
percursores da Previdência Social Mundial, é o México o primeiro país a incluir em
sua constituição o Seguro Social, em 1919. Contudo, somente no ano de 1935, nos
Estados Unidos, com a expressão Social Security Act, que se dá origem a hoje
Seguridade Social.
O “Plano Beveridge” (1942), que surgiu na Inglaterra, serviu de base para o
sistema de proteção social europeu, a referência conceitual desse sistema foi à
noção de Seguridade Social entendida como um conjunto de programas de proteção
contra doença, o desemprego, a morte do provedor de família, a velhice, entre
outras causas sociais.
Pós-Segunda Guerra Mundial consolida o Estado de Bem Estar Social –
Welfare State, de maneira geral pode ser caracterizado pela responsabilidade do
Estado pelo bem estar de seus membros. Trata-se, portanto, de manter um padrão
mínimo de vida para todos os cidadãos, como questão de direito social, através de
um conjunto de serviços provisionado pelo Estado em dinheiro ou espécie.
Há registros na primeira Constituição brasileira, em 1824, da Seguridade
Social no seu artigo 179. Já, em 1919, foi inserido o Seguro Social, que se deu com
o Seguro de Acidente de Trabalho, com a promulgação da Lei nº 3724. Entretanto,
somente no ano de 1926, a Previdência Social, começa a ter sustentabilidade no
2

Brasil na forma de seguro obrigatório para os trabalhadores das empresas
ferroviárias.
Desde então, as mudanças na legislação da Previdência Social do Brasil são
constantes, a fim de proporcionar aos contribuintes direitos sociais justos e
eficientes.
Dá-se conta da previdência complementar nos tempo do Império, mas, o
pioneiro neste tipo de previdência foi a Petros da Petrobrás, no ano de 1979, dando
inicio ao Fundo de Pensão – EFPC. Em 1977 a previdência privada é regulamenta
através da Lei Complementar nº 6.435, que foi alterada pela Lei nº 6.462. Ela referese a um complemento da previdência oficial (social).
Apesar de ser um tipo de previdência inovador e que assegura o trabalhador
de ter um futuro confortável, a previdência complementar só começo a ganhar
expansão na década de 90. Há saber, que a previdência privada pode ser de
entidade aberta (instituições de cunho financeiro) ou entidade fechada (empresa ou
grupo de empresas que dividem ou arca sozinhos com a contribuição dos seus
funcionários).
A Previdência Social é o seguro social, adquirido por meio de uma
contribuição mensal, que substitui a renda do segurado-contribuinte quando ele
perde sua capacidade de trabalho, sendo este por motivo de doença, acidente de
trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão.
Alguns

países

desenvolvidos

encontram

dificuldades

em

relação

à

previdência, em razão de querer impor a população uma reforma que só traz ganhos
ao Estado, esta imposição gera conflitos constantes, e acaba por não se ter uma
previdência social eficiente que favoreça ambas as partes. Outra dificuldade é o fato
de o número de contribuintes estarem diminuindo, em virtude da queda da taxa de
natalidade.
No Brasil, os problemas com a previdência é a sonegação das contribuições
pelas empresas, desfalque do desvio de dinheiro previdenciário são alguns dos
fatores causadores de problemas que precisam urgentemente ser sanados, afim de
que não se torne irreversíveis.
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Com exceção de poucos países que estão em desenvolvimento, à crise
financeira mundial está deteriorando o sistema previdenciário mundial, o principal
motivo é o desemprego, e o aumento de procura por auxilio social.
É fato que a reforma da previdência social deve acontecer de maneira
eficiente e que não gere prejuízos ao contribuinte. Porém, é essencial que todos os
cidadãos se façam a seguinte pergunta: – O que a Previdência tem de importante e
quais são suas maiores dificuldades? –.

CAPÍTULO I - PREVIDÊNCIA
1.1 HISTÓRIA DA PREVIDÊNCIA MUNDIAL
Há o conceito de que a Previdência Social ou Seguridade Social está
vinculada a origem da humanidade, sendo assim, pode-se concluir que desde os
primórdios o homem busca formas de no presente criar reservas para o futuro. A
evolução dos mecanismos de proteção social, a Previdência se da conforme a cada
época.
Quanto à origem da Previdência Social, em relação ao cenário mundial,
existem controvérsias, sendo que para alguns entendidos a origem da Previdência
se deu na Grécia e Roma antigas, onde havia instituições de cunho mutualista que,
mediante contribuição, visavam à prestação de assistência a seus membros mais
necessitados, entretanto, alguns a atribuem a origem a períodos da história chinesa.
Outros ainda apontam a origem da Previdência aos povos da América do Sul.
Constam diversos acontecimentos de proteção social na Antiguidade e Idade
Média. Na Idade Média, as corporações artesanais ou de oficio se preocupavam
com o bem-estar de seus membros. Na Inglaterra, no século XIX, surgiram às
primeiras empresas que se dedicaram à instituição de seguros populares destinada
à classe trabalhadora.
A Igreja Católica, neste período, tinha notável influência em todos os
caminhos da sociedade, tendo mérito participativo religioso no que tange a evolução
da proteção social. No entanto, a Igreja serviu apenas de objeto para a manutenção
do modelo de Estado Ocidental da época medieval.
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Em 1601, na Inglaterra, é criada a Lei de Amparo aos Pobres – Poor Relief
Act, o que desvinculou da caridade o auxilio dos necessitados, esta Lei incumbia ao
Estado a sua obrigação de amparar as pessoas comprovadamente necessitadas
sem meios de subsistência, dando surgimento, a assistência pública ou social.
Surgia à primeira disciplina jurídica de proteção social, por força de dogmas
religiosos, a precursora da Previdência Social. Colocou o Estado na posição de
órgão prestador de assistência àqueles que – por idade, saúde e deficiência
congênita ou adquirida – não tenham meios de garantir sua própria subsistência.
Destaca-se então, que no princípio do século XVII, começou, de fato, a história da
Previdência Social.
Convém citar, que entre 1832 e 1834 a Lei de 1601 passa por alterações.
Por uma conjunção de fatores a Inglaterra e a França são consideradas
países iniciadores da Previdência Social, contudo, foi na Alemanha, em 1883, que
criou o sistema de Seguro Social, organizado pelo Estado sob a inspiração do
Chanceler Otto Von Bismarck, sob a Tríplice contribuição do Estado, dos
trabalhadores e das empresas.
Em 13 de junho de 1883 é implantado o seguro-doença; em 06 de julho de
1884, a proteção acidentaria; e, em 22 de junho de 1889, o seguro contra invalidez e
velhice. Começa então, a expansão de diversas de garantias ao trabalhador,
algumas dessas garantias estão expostas a seguir:
 1897 – é criado na Inglaterra através do Workmen´s Compensation Act, o
seguro obrigatório contra acidentes de trabalho;
 1907 – sistema de assistência à velhice e acidentes de trabalho;
 1908 – o Old Age Pensions Act, a concessão de pensões a maior de 70 anos;
 1911 – National Insurance Act, a tríplice contribuição, um sistema compulsório
de contribuições sociais a cargo do empregador, empregados e do Estado;
 1919 – criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT);
O primeiro país a incluir na sua constituição o seguro social, foi o México, em
1917, e logo após, a de Weimar, em 1919, este fato contribuiu na consolidação do
seguro social, e também ajudou na luta dos trabalhadores pela proteção social.
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A Revolução Industrial, no século XVIII, modificou a forma de viver do
homem, o tornado essencialmente urbano e alterando as relações de trabalho com a
intensificação do trabalho assalariado. A demanda por proteção social cresceu.
Também
experimentou

como
um

consequência

desenvolvimento

da

revolução

econômico

sem

industrial,

a

precedentes,

sociedade
mas,

tal

desenvolvimento beneficiando e fortalecendo ainda mais a classe burguesa, que
impunha todo seu poder econômico sob a classe trabalhadora. O que obrigou os
trabalhadores a se acobertar por conta própria.
A reivindicação constante da classe trabalhadora, em uma sociedade que se
industrializava rapidamente, e o clamor popular, impôs ao Estado uma nova postura.
O que resultou na mudança de comportamento do Estado, desta forma, o
nascimento do seguro social obrigatório deu-se por força de condições fáticas.
Pode-se afirmar que a manutenção da estabilidade do Estado foi motivo
determinante para o início da instituição da Previdência Social. Nos países europeus
as medidas de proteção sob a forma de seguro social foram sendo adotadas, mas
nos demais continentes só se difundiu após a Primeira Guerra Mundial.
Já nos Estados Unidos, em 1935, o Congresso aprova o Social Security Act,
expressão que deu origem a hoje Seguridade Social, que se refere ao amparo
generalizado do cidadão contra riscos sociais em geral. Dando surgimento a
diversos fundos de investimentos com forte aporte de recursos, que na Segunda
Guerra Mundial, ajudaram a financiar a indústria bélica americana e inglesa.
E se difundiu, ao longo do século XX, em quase todos os países do mundo.
Num primeiro momento, apareceu como contrato de seguro firmado com
contribuições de patrões e empregados urbanos, mas evoluiu historicamente para
uma concepção de proteção social universal especialmente a partir da Segunda
Guerra Mundial, com a criação do Welfare State.

1.1.1 ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL
Estado de bem-estar social, em inglês Welfare State, também conhecido
como Estado-Providência é um tipo de organização politica econômica, onde o
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Estado é o agente regulamentador de toda vida e saúde social, politica e econômica
do país em parceria com sindicatos e empresas privadas. Cabe ao Estado do bemestar social garantir serviços públicos e proteção a população.
Essa forma de organização política-social se desenvolveu ainda mais com a
ampliação do conceito de cidadania, com o fim dos governos totalitários da Europa.
Pelos princípios do Estado de bem-estar social, todo o individuo teria o direito,
“do berço ao tumulo”, a um conjunto de bens e serviços. Esses direitos incluiriam a
educação em todos os níveis, a assistência médica gratuita, o auxilio ao
desemprego, a garantia de uma renda mínima, recursos adicionais para a criação
dos filhos, entre outros.
Analisando a intervenção do Estado na sociedade francesa e inglesa,
definem-se três fases de inserção do Estado Providência:
Experimentação: ampliação do direito de voto e o surgimento de segurança social,
impulsionada por Bismarck que resultar na politica central da Alemanha do préPrimeira Guerra Mundial e depois da própria Republica de Weimar.
Consolidação: o Estado interviu através da criação de emprego, como se pode ver
nas politicas de Franklin Roosevelt.
Expansão: nos pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado de bem-estar social
expande-se. Patrocinava um acordo social em três partes: proletariado, patronato, e
Estado (mediador).
Em decorrência de problemas econômicos do Estado, a crise era um fato
inegável e daí surgiu duas correntes explicativas: Explicação liberal (por
esquerdistas) – está a viver uma crise de governabilidade e a razão é o excesso de
democracia, de controle público sobre as empresas e sobre a economia; Explicação
liberal (por liberais) – razão é o excesso de intervenção, de controle estatal sobre as
empresas e sobre a economia; e/ou Explicação de esquerda – há uma sobrecarga
do Estado porque existem vários grupos que lutam pelo poder e pelo controle da
economia.
1.2 HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
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As primeiras manifestações da Previdência Social no Brasil dataram do
Império com a criação de Montepios e Montes de Socorro, em favor dos funcionários
públicos e seus dependentes. Exemplos disto foi à criação das santas casas de
misericórdia, como a de Santos, no ano de 1543, montepios, como o da Guarda
Pessoal de Dom João VI, em1808 e sociedades beneficentes.
Desde então, a fase histórica da Previdência Social vem em grande evolução,
começando pelo artigo 179 da primeira Constituição brasileira, do ano de 1824, a
importância da assistência dos socorros públicos, e pela matéria no ato adicional de
1834, em seu artigo 10, que delegava competência às Assembleias Legislativas
para legislar sobre as casas de socorros públicos.
Já em 1835, surge o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado,
sendo por assim dizer que a mesma foi à primeira entidade privada, esta se utilizava
dos fundos de quatro extrações de loterias para custear as pensões. Aspecto que
deu origem à previdência privada no Brasil.
Com o intuito de assegurar os trabalhadores, o Código Comercial, dispôs que
os empregadores deveriam manter o pagamento dos salários dos empregados por
três meses, no caso de acidentes imprevistos e inculpados. Mais tarde, o Decreto nº
2.711, de 1860, regulamentou o financiamento de montepios e sociedades de
socorros mútuos.
A Proclamação da República, em 1889, fez aparecer o sentido de
modernidade, progresso e civilização que tomaram conta da elite brasileira, que se
deparou com a possibilidade de se desvincular dos antigos conceitos em relação ao
que se achava ser um Estado arcaico em sua administração.
Contudo, esse fato só mudou na reforma constitucional de 1926, quando o
governo foi autorizado a legislar sobre o trabalho.
Somente, após o Brasil assinar em 1919 o “Tratado de Versalhes” e
posteriormente ingressar na Organização Internacional do Trabalho – OIT, um
tratamento na área trabalhista e social teve maior abrangência.
A implementação do Seguro Social se deu com o Seguro de Acidente de
Trabalho, com promulgação de lei, que indenizava os empregados que sofriam
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acidentes decorrentes do trabalho. A partir da década de 20, foram criados
mecanismos sobre legislação trabalhista, como a criação do Conselho Nacional do
Trabalho, a criação da “Caixa de aposentadoria e Pensão” para os ferroviários, que
se deu com a Lei Eloy Chaves, criando para cada Estrada de Ferro do País uma
“caixa de aposentadoria e pensões”, os benefícios da “aposentadoria ordinária”,
“pensão por morte”, e a “assistência medica”, e a Lei que regulou o Direito de Férias.
No Brasil, a Previdência Social emerge em 1926, na forma de seguro
obrigatório para os trabalhadores das empresas ferroviárias, sendo posteriormente
estendidas as empresas marítimas. Este seguro era sustentado por contribuições de
empregadores e de empregados, baseando-se claramente no modelo alemão
inserido por Bismarck.
Em 30 de setembro de 1938, com o objetivo de estabelecer normas para os
empréstimos concedidos e a conceder aos servidores, foi criada a Caixa Reguladora
de Empréstimos. Novos benefícios foram sendo proporcionados, como: Pensões
para irmãs solteiras e irmãos menores; Auxílio-natalidade; Financiamento, mediante
empréstimo com garantia hipotecária, para compra e construção de casa própria.
A Lei nº 444 de 12 de dezembro de 1949 tornou obrigatória à contribuição de
5% do salário. Três anos depois o Estado do Rio de Janeiro cria o Instituto de
Previdência Social – IPS, para os seus funcionários.
A Previdência Social brasileira passa por constantes transformações,
objetivando aprimorar-se a prestar melhores serviços aos seus segurados. Portanto,
os acontecimentos mais importantes na evolução histórica da Previdência Social
cronologicamente são:
 1888 – o Decreto n° 9.912-A, de 26 de março de 1888, regulou o direito à
aposentadoria dos empregados dos Correios.
A Lei n° 3.397, de 24 de novembro de 1888, criou a Caixa de Socorros em
cada uma das Estradas de Ferro do Império.
 1919 – a Lei n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, tornou compulsório o seguro
contra acidentes do trabalho em certas atividades.
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 1923 – o Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, a Lei Eloy Chaves,
determina a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os
empregados de cada empresa ferroviária.
O Decreto n° 16.037, de 30 de abril de 1923, criou o Conselho Nacional do
Trabalho com atribuições de decidir sobre questões relativas à Previdência
Social.
 1926 – a Lei n° 5.109, de 20 de dezembro de 1926, estendeu o Regime da Lei
Eloy Chaves aos portuários e marítimos.
 1930 – o Decreto n° 19.433, de 26 de novembro de 1930, criou o Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, com atribuições de orientar e supervisionar a
Previdência Social.
 1945 – o Decreto-Lei n° 7.720, de 9 de julho de 1945, incorporou ao Instituto
dos Empregados em Transportes e Cargas o da Estiva.
O Decreto-Lei n° 7.835, de 6 de agosto de 1945, estabeleceu que as
aposentadorias e pensões não poderiam ser inferiores a 70% e 35% do
salário mínimo.
 1960 – a Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, cria a Lei Orgânica de
Previdência Social - LOPS, que unificou a legislação referente aos Institutos
de Aposentadorias e Pensões.
O Decreto n° 48.959-A, de 10 de setembro de 1960, aprovou o Regulamento
Geral da Previdência Social.
 1966 – a Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, instituiu o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço-FGTS.
 1967 – a Lei n° 5.316, de 14 de setembro de 1967, integrou o seguro de
acidentes do trabalho na Previdência Social.
O Decreto n° 61.784, de 28 de novembro de 1967, aprovou o novo
Regulamento do Seguro de Acidentes do Trabalho.
 1977 – a Lei n° 6.439, de 1° de setembro de 1977, instituiu o Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS, orientado,
coordenado e controlado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
 1990 – nos termos da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, extinguiu o
Ministério da Previdência e Assistência Social e restabeleceu o Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
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O Decreto n° 99.350, de 27 de junho de 1990, criou o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, mediante a fusão do IAPAS com o INPS.
 1998 – houve a primeira grande alteração da Constituição brasileira, referente
à Seguridade Social, com a Emenda Constitucional nº 20 de 16 de dezembro.
A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, estabelece o
eixo da Reforma da Previdência Social.
 2002 – a Lei 10. 421, de 15 de abril de 2002, estende à mãe adotiva o direito
à licença-maternidade e ao salário-maternidade.
As alterações na legislação da Previdência Social do Brasil são
constantes, tendo em vista a necessidade de se adaptar as mudanças do mundo
moderno e globalizado. No Anexo A consta uma maior amplitude do histórico da
Previdência.

1.3 HISTÓRIA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Pesquisas apontam que a Previdência iniciou-se no Brasil no século XVI,
precisamente no ano de 1543, quando Brás Cubas fundou a Santa Casa de
Misericórdia, em Santos, e, na mesma época, criou um plano de pensão para seus
empregados, tendo o mesmo sido estendido também ás Santas Casas de Salvador,
Rio de Janeiro e às Ordens Terceiras.
Todavia, a Previdência Complementar ou Previdência Privada, como é
usualmente chamada, tem a sua origem datada de 15 de julho de 1977, sob a Lei de
nº 6.435, quando foi instituída. Previdência complementar tratasse de um sistema
que acumula recursos que garantam uma renda mensal no futuro, ao comprador ou
seu beneficiário.
Há dois tipos de planos de previdências no Brasil, a Aberta que pode ser
contratada por qualquer individuo, e a Fechada que é destinada a grupos, por
exemplo, funcionários de uma empresa.
É necessário ressaltar que está previdência foi criada para complementar os
benefícios da previdência social (oficial), em virtude de ao se aposentar, em especial
aqueles que desfrutam de padrão socioeconômico elevado, deparam-se com uma
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defasagem entre o salario ou vencimentos que recebiam e os que passam a receber
da previdência oficial. Portanto, o sistema é complementar ao insuficiente beneficio
estatal.
Petros da Petrobrás é a percursora neste ramo, criou em 1979, o chamado
fundos de pensão, isso se deu por causa da grande crescente dos institutos e
eficiência dos mesmos.
A Previ-Caixa foi fundada em 1904 como caixa de montepio, destinava
pagamento de pensão à família do empregado.
Lei Complementar nº 6.435, foi alterada pela Lei nº 6.462, de 1977 e
regulamentadas pelo Decreto nº 81.240 de 1978, entidades fechadas; pelo Decreto
81.402 também em 1978, as entidades abertas.
Notasse um crescimento significativo dessas instituições por volta da década
de 90, com destaque para a trajetória após a estabilidade monetária alcançada no
Plano Real.
Sobre a ótica constitucional, a previdência privada está prevista no artigo 202:
Art. 202. “O regime de previdência privado, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
beneficio contratado, e regulado na lei complementar”.

É incumbência do poder público fiscalizar as organizações que tem como
produto a Previdência Complementar. Além de subordinar a criação, a organização
e o funcionamento destas entidades à autorização do Governo Federal, a ação do
poder público será exercida com os seguintes objetivos: proteger os interesses dos
participantes; determinar padrões mínimos adequados de segurança econômicofinanceiro para preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios e
disciplinar a expansão dos planos de benefícios.
As entidades previdenciárias têm que dispor aos seus contratantes
seguranças, é primordial que a entidade tenha reservas técnicas, fundos e
previsões, que servem como garantia em caso de eventuais sinistros.
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A fiscalização das reservas técnicas cabe à Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, órgão subordinada ao Ministério da Previdência e Assistência
Social no caso das Entidades Fechada da Previdência Privada e à Superintendência
de Seguros Privado – SUSEP, subordinada ao Ministério da Fazenda à fiscalização
das Entidades Abertas.
Tomando como base as leis, e por uma conjunção de fatores conclui-se, que
a Previdência Complementar possui mais segurança jurídica que a Previdência
Oficial, logo que, a complementar por existir um ato jurídico tutelado pelo direito, o
segurado tem certeza que terá a sua aposentadoria conforme planejado, ao
contrario da social, que apenas possui uma expectativa de direito, tendo em vista
que a lei pode sofrer alteração na forma do sistema, enquanto o contribuinte não
estiver recebendo o beneficio.
1.4 ÓRGÃOS REGULAMENTADORES
As funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo
Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados –
CNSP, é um órgão normativo das atividades securitárias do país, foi criado pelo
Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, diploma que institucionalizou,
também, o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual o citado Colegiado é o
órgão de cúpula.
A princípio o CNSP tinha como atribuição fixar as diretrizes e normas da
politica governamental para os segmentos de seguros privados e capitalização,
posteriormente, com o advento da Lei nº 6.435, de 1977, as atribuições se
estenderam à Previdência Privada, no âmbito das entidades abertas.
Este órgão tem em sua composição representante das seguintes esferas:
Ministro de Estado da Fazenda; Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;
Ministério da Justiça; Banco Central; Ministério da Previdência e Assistência Social.
Hoje as principais atribuições são: - fixar as diretrizes e normas da política de
seguros privados; - regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que
exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, e
aplicação das penalidades.
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A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é o órgão responsável
pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta,
capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi criada
pelo Decreto-lei nº 73.
São atribuídos a SUSEP, fiscalizar a organização, funcionamento e operação
das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada
aberta e resseguradores; proteger a captação previdência privada aberta, de
capitalização e resseguro; zelar pela defesa dos interesses dos consumidores;
cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por
este forem delegadas.
O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB-Brasil Re como o nome sugere
resseguro é o seguro do seguro. O resseguro é uma prática comum, no âmbito
mundial, por ser uma forma de minimizar o risco, preservar a estabilidade das
companhias seguradoras e garantir a liquidação do sinistro ao segurado.
O Instituto de Resseguros do Brasil, atual IRB-Brasil Re, foi criado em 1939,
pelo então, presidente em exercício Getúlio Vargas, com objetivo de fortalecer o
desenvolvimento do mercado segurador nacional, pela criação do mercado
ressegurador brasileiro. A IRB-Brasil Re, tornou-se hoje a maior resseguradora da
América Latina.
A Associação Nacional da Previdência Privada – ANAPP foi fundada em
1974, em um período em que a institucionalização da Previdência Privada ainda
estava sendo estruturada no país, e tinha por objetivo o fortalecimento das
empresas do setor de previdência complementar e o fomento do número de
participantes do sistema no Brasil. Desde sua criação, a entidade tem participado
ativamente do desenvolvimento e aperfeiçoamento do mercado, colaborando para o
crescimento e consolidação da previdência privada no Brasil.
Tendo como segmento de atuação: A Entidade Aberta é operacionalizada por
bancos, seguradoras, entre outras. As instituições abertas podem ser, ainda, sem
fins lucrativos ou com fins lucrativos.
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A ANAPP é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que representa as
empresas que são atuantes no segmento aberto de Previdência Privada
Complementar.
É de responsabilidade de tais órgãos como o Conselho Nacional de
Previdência Social – CNPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS,
o Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar – CRPC a regulamentação e representação
em questões administrativas dos Regimes de Previdência Social, tanto o mesmo,
quanto o complementar.
O CNPS, é “órgão superior de deliberação colegiada, tem como principal
objetivo estabelecer o caráter democrático e descentralizado da administração, em
cumprimento ao disposto no art. 194 da Constituição, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20”.
Conselho de Recursos da Previdência Social, de que trata o art. 126 da Lei no
8.213/91, compete a ele “a jurisdição administrativa e o controle das decisões do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos processos de interesse dos
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social”.
O Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, “exercerá a
função de órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas
entidades fechadas de previdência complementar”.
Nesta mesma Lei nº 12.154, foi criada a Câmara de Recursos da Previdência
Complementar – CRPC, que é: “a instância recursal e de julgamento das decisões
da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
– PREVIC referentes a autos de infração e aos lançamentos de tributários da Taxa
de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – TAFIC”.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou Lei Nº 12.154, em 23 de
dezembro de 2009, que cria a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, destinada a supervisionar e fiscalizar as atividades das
entidades fechadas de previdência complementar. Trata-se de uma autarquia de
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natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio
próprio, vinculada ao Ministério da Previdência Social.
A criação da PREVIC conclui o esforço do governo federal, iniciado em 2004,
para fortalecer o sistema de previdência complementar fechado no país.

CAPÍTULO II - TIPOS DE PREVIDÊNCIAS
2.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Previdência Social é o seguro social, adquirido por meio de uma
contribuição mensal, que substitui a renda do segurado-contribuinte quando ele
perde sua capacidade de trabalho, sendo este por motivo de doença, acidente de
trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão.
A Previdência Social se faz presente em todo o território brasileiro, por meio
das agencias do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que é o órgão que se
deve procurar para se inscrever, contribuir mensalmente ou para fazer a solicitação
do beneficio.
O mecanismo da Previdência Social funciona da seguinte forma, tem se os
beneficiários que são os segurados e seus dependentes, já o segurado, é qualquer
pessoa que exerça atividade que gere renda e que o mesmo contribua para a
Previdência Social.
Segurados obrigatórios trata-se de todos os trabalhadores urbanos e rurais
que exercem atividades remuneradas não sujeitas a regime próprio de previdência
social (dos servidores públicos), a partir dos 16 anos de idade, sendo estes:
empregados

com

carteira

assinada,

domésticos,

trabalhadores

avulsos,

contribuintes individuais (empresários e autônomos) e especiais (trabalhadores
rurais em regime de economia familiar).
Compete esclarecer que dependentes preferenciais são o cônjuge, a pessoa
companheira, e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido. Na ausência destes, são aceitos como dependentes os pais ou irmãos
desde que comprovem a dependência econômica.
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Para o individuo ser considerado companheiro, é preciso comprovar união
estável com a pessoa segurada. A Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0
determina que o companheiro homossexual da pessoa segurada, terá direito a
pensão por morte e auxílio-reclusão.
O Benefício é uma importância em dinheiro que a Previdência Social paga
aos seus segurados e dependentes com a finalidade de prover subsistência, sob a
forma de aposentadoria, auxílio, pensão, salário-maternidade ou salário-família.
Contribuição é a parcela que é descontada do salário dos segurados e também paga
pelos empregadores. Quem trabalha como autônomo ou contribui facultativamente
deverá fazer o recolhimento por conta própria.
É de incumbência dos empregadores o recolhimento das contribuições dos
empregados

com

carteira

assinada,

trabalhadores

temporário

ou

avulso,

contribuintes individuais que lhe preste serviço e domésticos.
Salário-de-contribuição, para os segurados obrigatórios, é o valor de sua
remuneração. Para o segurado facultativo, é o valor por ele declarado, desde que
não ultrapasse o limite máximo nem seja inferior ao salário mínimo especificado em
lei.
Salário-de-benefício é o valor básico utilizado para definir a renda mensal dos
benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles decorrentes de legislação
especial e de acidente de trabalho, excetuando-se o salário-família e o saláriomaternidade.
Nas aposentadorias por tempo de serviço e por idade, o salário-de-benefício
equivale à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição corrigida
monetariamente, correspondendo a 80% do período contributivo desde julho de
1994 multiplicado pelo fator previdenciário.
Nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, quando o
segurado contar com menos de 144 contribuições mensais no período contributivo, o
salário-de-benefício corresponde à soma dos salários-de-contribuição dividida pelo
número de contribuições, e vale ressaltar que o valor do salário-de-benefício não
será inferior a um salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário-decontribuição.
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Fator previdenciário é aquele aplicado obrigatoriamente nos casos de
aposentadoria por tempo de contribuição e voluntariamente nos casos de
aposentadoria por idade.
A previdência social possui um período de carência, ou seja, um tempo
mínimo de contribuição que o trabalhador precisa comprovar para ter direito a um
benefício previdenciário.
Para os segurados filiados à Previdência Social até 24 de julho de 1991, a
carência para as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e especial é
fixada conforme o ano em que o segurado inserir todas as condições, sendo de 138
contribuições em 2004 e seis a mais para cada ano, até 180 em 2011.
A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem 12 contribuições
mensais; o auxílio-acidente, o salário-família, a pensão por morte e o auxílioreclusão não têm carência. O salário-maternidade não tem carência para as
empregadas com carteira assinada, domésticas e trabalhadoras avulsas. Requer 10
contribuições mensais para as contribuintes individuais e facultativas e 10 meses de
atividade para as trabalhadoras rurais.

2.1.1 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Aposentadoria, pensão e auxílio são os benefícios que a Previdência Social
oferece aos segurados e seus dependentes, como proteção da renda salarial em
caso de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão.
A aposentadoria é um pagamento mensal vitalício, efetuado ao segurado por
motivo de idade, por tempo de contribuição ou pelo exercício de atividade sujeita a
agentes nocivos à saúde. A aposentadoria por invalidez pode ser cessada após a
recuperação da capacidade laborativa.
Só existe uma modalidade de pensão, que é a pensão por morte, concedida
aos dependentes do segurado por motivo de falecimento do contribuinte.
Os benefícios incluem ainda auxílio financeiro em caso de doença, acidente
ou reclusão, bem como o salário-maternidade e o salário-família.
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A Previdência Social abrange os seguintes benefícios:
1 – Aposentadoria por idade: é direito dos trabalhadores urbanos se aposentar
quando atingirem 60 anos de idade as mulheres e 65 anos os homens. Ao que se
refere aos trabalhadores rurais se aposentam aos 55 anos as mulheres e aos 60
anos os homens.
2 – Aposentadoria por tempo de contribuição: para requer aposentarem por tempo
de contribuição, é necessário contribuir por 30 anos as mulheres e 35 anos os
homens anos.
3 – Aposentadoria especial: esse benefício é concedido exclusivamente ao
trabalhador que exerça atividades em condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física do mesmo.
4 – Aposentadoria por invalidez: se dá quando a perícia médica do INSS atesta um
segurado total e definitivamente incapaz para o trabalho – seja por motivo de doença
ou acidente – essa pessoa é aposentada por invalidez.
5 – Pensão por morte: quando um trabalhador que contribui para a Previdência
Social morre, a sua família recebe pensão por morte, tem direito a esse benefício, o
cônjuge, a pessoa companheira; filho menor de 21 anos ou inválido de qualquer
idade; pai ou mãe; irmão menor de 21 anos ou incapaz para o trabalho de qualquer
idade.
6 – Auxílio-doença: quando um comprometimento físico ou mental impede o
segurado de trabalhar por mais de 15 dias seguidos, tem direito ao auxílio-doença.
7 – Auxílio-acidente: benefício dado como indenização ao trabalhador de carteira
assinada, ao trabalhador avulso e ao segurado especial que, após ter sofrido
acidente, ficou com sequelas definitivas que provocaram a redução da sua
capacidade para o trabalho.
8 – Salário-maternidade: dado à mulher que contribui com a Previdência Social, têm
direito ao salário-maternidade por 120 dias – 28 dias antes e 91 dias depois do
parto. O benefício foi estendido também às mães adotivas.
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9 - Salário-família: têm direito a este beneficio o empregado – exceto o doméstico –
e o trabalhador avulso, na proporção da quantidade de filhos de até 14 anos ou
inválidos.
10 – Auxilio reclusão: é um beneficio concedida a família de um segurado da
Previdência Social, que, por qualquer motivo, tenha sido preso.
É primordial salientar que quais sejam os benefícios concedidos pela
Previdência Social, em sua grande maioria requer um período de carência para se
requer o mesmo. O segurado tem ficar atento quando deixar de contribuir para que
não perca a qualidade de assegurado. Contudo, o trabalhador não precisa sair do
emprego para requerer a aposentadoria, nesse caso a aposentadoria é considerada
compulsória, sendo garantida ao empregado a indenização trabalhista, é direito de
alguns segurados receberem 13º salario, enquanto recebem o beneficio social.
O valor do auxilio, aposentadoria, pensão é de acordo com o tipo de beneficio
e o tempo de contribuição do segurado ou seu dependente, o que pode ser integral,
ou seja, 100% ou correspondente ao salario-de-beneficio, sendo que nenhum
beneficio da Previdência Social pode ser inferior a um salario mínimo. Ressalva que,
o segurado especial (trabalhador rural) que não contribui facultativamente, o valor da
aposentadoria é de um salario mínimo.
Como se inscrever na Previdência Social - A inscrição do trabalhador
empregado acontece no momento da assinatura do contrato de trabalho, registrado
na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou na Carteira Profissional.
Para o empregado doméstico, a inscrição é formalizada pelo registro do
contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou na Carteira
Profissional e pelo cadastramento na Previdência Social, feito pelo empregador. O
contratante deve utilizar o número do PIS/PASEP do trabalhador no primeiro
recolhimento.
O trabalhador avulso é inscrito pelo registro no sindicato de classe ou pelo
órgão gestor de mão-de-obra, outro caminho são as unidades da Previdência Social,
distribuídas por do o país.
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2.1.2 QUEM SÃO OS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
É segurado da Previdência Social o empregado que trabalha com carteira
assinada; o empregado doméstico trabalhador que presta serviço na residência de
outra pessoa ou família; o trabalhador avulso aquele que trabalha para empresas,
entanto, são contratados por sindicatos ou órgãos gestores de mão-de-obra.
Ainda é segurado o contribuinte individual que exercem atividade por conta
própria ou prestam serviços a empresas, mas não são seus empregados; segurado
especial os trabalhadores rurais que produzem junto com suas famílias; segurado
facultativo aqueles maiores de 16 anos de idade que não exercem atividade
profissional, como as donas de casa, os estudantes, os síndicos de condomínio não
remunerados, os desempregados, os presidiários não remunerados e os estudantes
bolsistas.
O mecanismo de Previdência Social possui três importantes papeis na
sociedade:
 Social: proteção e dignidade, com redução da pobreza;
 Econômico: em mais de 67% dos municípios brasileiros os recursos pagos
pela previdência são maiores do que os do Fundo de Participação dos
Municípios.
 Politico: paz social.

2.2 PREVIDÊNCIA PRIVADA
Previdência Privada é um sistema que acumula recursos que garantam uma
renda mensal no futuro, especialmente no período em que se deseja parar de
trabalhar. É uma aposentadoria programada, onde quem determina o tempo de
contribuição e o valor do beneficio a se receber é o segurado.
É um veículo que o segurado tem a disposição para construir todos os dias o
seu futuro, bem estar social, econômico e financeiro que não poderá ser suprido
pelo setor público.
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A Previdência Privada é desvinculada aos sistemas do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS trata-se de um recurso hoje muito usado para complementar a
aposentadoria social. É de escolha do contratante o valor que ira contribuir,
esclarecendo que o valor a ser resgatado é proporcional ao valor que contribuir.
No gráfico exposto a seguir se pode observar e entender o quanto a
previdência complementar pode ajudar a não ter perda de renda mensalmente ao
aposentar-se apenas com o INSS. Isto posto que, se o salario do contribuinte é
menor que o teto do INSS, não há perda, porém se for maior, a perda é a diferença
entre o salario e teto do INSS:

Figura 1. Defasagem entre o salário

Os dados expostos no gráfico reforça o conceito de que a previdência privada
pode contribuir na manutenção do padrão de vida do trabalhador quando
aposentado.
Qualquer pessoa pode fazer um plano de previdência privada, ou seja, não há
idade mínima e nem necessidade de comprovação de renda ou ainda não tem a
obrigatoriedade de possuir conta bancaria. É um investimento de longo prazo, mas o
valor investido pode ser resgatado a qualquer momento se a pessoa desistir do
plano.
A previdência privada tanto pode ser aberta ou fechada, baseada na
constituição de reservas garantidoras dos benefícios, podem ser:
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 Beneficio definido: o contratante do plano tem garantido desde a adesão, o
valor da futura renda mensal vitalícia;
 Beneficio não definido: o contratante não tem garantias na adesão do plano,
do valor da futura renda mensal vitalícia, o valor só será conhecido no
momento da concessão do beneficio de aposentadoria.
Com intuito de preservar o nível social de vida que se tem atualmente,
uma aposentadoria eficiente deve corresponder a ³/4 de sua renda préaposentadoria, deste modo o padrão de vida satisfatório.
Conforme o tempo passa as prioridades da sociedade mudam, este é um
fator que faz cresce o número de pessoas que aderem ao um plano de
previdência privada, pois encontra neste recurso a possibilidade de sanar as
suas prioridades, de manter um nível social estável. De acordo com pesquisas, o
brasileiro dá prioridade a três desejos: 1º o financiamento de educação; 2º pagar
o seguro saúde; e/ou 3º contratar um plano de previdência privada, –
anteriormente essas prioridades eram: 1º a compra da casa própria; 2º a
aquisição do carro; e/ou 3º obter o telefone.
Na busca de agregar aos benefícios da previdência social, a previdência
privada pode ser aberta ou fechada, (que será mais bem exposta no tópico
seguinte). Exemplificando, a previdência privada aberta é operacionalizada por
bancos, seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar –
EAPC. Enquanto, a previdência privada fechada é operacionalizada pelas
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, conhecida como
fundos de pensão, as quais administram um plano de beneficio custeado por uma
empresa ou grupo de empresa e pelos funcionários.
Os planos de previdência privadas também sofrem regime tributário, a
forma de cobrança de impostos é optada pelo contratante no ato da aquisição do
plano, deve constar no contrato, e a entidade que oferece o plano tem de
informar o cliente sobre essa opção, que independe do tipo de plano que
contrate. Consta que os fundos de previdência privada passaram a ter dois
regimes de tributação no ano 2005, na forma da Lei nº 11.053, de 29 de
dezembro de 2004 – são estes:
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 Tabela de imposto regressiva – o resgate do dinheiro é de uma só vez, o
benefício e o resgate esta sujeito ao Imposto de Renda – IR, na fonte de
acordo alíquotas diferenciadas em função do prazo de aplicação;
 Tabela de imposto progressivo – considerada a mais vantajosa, por o resgate
ser em parcelas, o beneficio esta sujeito ao Imposto de Renda – IR, na fonte
com base na tabela – os resgates estão sujeitos ao IR, na fonte a alíquota de
15%, a título de antecipação.
Além disto, normalmente as organizações de previdência privada costumam
cobrar três tipos de taxas dos contribuintes, sendo estas: – carregamento (taxa
cobrada sobre cada contribuição – aporte); – gestão (taxa anual); e/ou – saída
(cobrada no momento do resgate, ressalva, que algumas empresas optam por não
cobrar a taxa de saída).
Nos planos de previdência privada, é possível escolher se a renda recebida
será por um determinado período ou se ela será vitalícia. Podemos considerar que
os planos de previdência privada têm riscos inerentes de mercado financeiro, como
qualquer outra aplicação.
Quem faz o plano também pode determinar que os filhos e o cônjuge,
continuem recebendo a renda se o contratante do plano morrer.
O plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL, lançado no ano de 1998, é um
plano de aposentadorias de beneficio não definido. O PGBL é flexível, tanto em
relação ao valor da contribuição como ao perfil do investimento, disponibiliza a
possibilidade de resgate a qualquer momento, desde que respeite a carência de
sessenta dias.
Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL, este lançado em 2002, é o mais
novo plano de previdência privada aberta, também é um plano de aposentadoria de
beneficio não definido. No VGBL, há a opção de contratação de seguro por morte e
invalidez.
Ao contratar um plano PGBL ou VGBL, o contratante pode incluir ao plano um
pecúlio por morte ou invalidez. Em caso de morte do contribuinte, o dinheiro
acumulado é passado à família, já em caso de o contribuinte perder sua capacidade
de trabalhar, o dinheiro é entregue ao mesmo.
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Convém citar, que quando o contribuinte se aposenta e opta por receber a
aposentadoria, – renda vitalícia – o PGBL e o VGBL se transforma em plano de
beneficio definido, porque, por lei o valor da aposentadoria não pode ser reduzido.

2.3 PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA
2.3.1 PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA
A Lei Complementar – LC nº 109/2001 – artigo 4º, as entidades de
previdência complementar são classificadas em fechada e aberta, conforme definido
nesta Lei Complementar. (...)
O sistema de previdência aberta como descrito anteriormente, é um plano
destinado ao público em geral que deseja ingressar, individualmente. É
operacionalizada por bancos – instituições financeiras –, seguradora e pelas
Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC, que comercializam no
mercado de previdenciário, fundos de previdência, os seus produtos mais
conhecidos são os planos de PGBL e VGBL.
As empresas de previdência aberta são fiscalizadas pela SUSEP, no Brasil
não é mais possível que uma empresa de previdência privada aberta sem fins
lucrativos.
No sistema de previdência aberta o contratante assume o valor total das
despesas de operação, ou seja, é um plano individual em que o contribuinte
determina o quanto ele pode contribui, já que ele assume o valor a ser pago sozinho.
Entretanto, é uma aplicação acessível de participação para qualquer pessoa.
Um grande diferencial nas aplicações em planos de benefícios livres é que
permite ao contribuinte escolher qual será o período das aplicações, tais como,
mensal ou eventual, o valor da contribuição, período de contribuição e até mesmo o
valor do beneficio desejado a receber.
Um dos principais benefícios dos planos abertos é a sua liquidez, já que os
depósitos podem ser sacados a cada dois meses. Com base no artigo 84 da Lei de
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, o controle de previdência complementar por
25

entidade aberta, pode oferecer as quotas de sua titularidade como garantia de
financiamento imobiliário. O número total de participantes de planos abertos é
estimado em cinco milhões de pessoas.

2.3.2 PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA
LC nº 109/2001 - § 1º as entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de
fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.
Os planos de previdência privada fechada são, necessariamente, destinados
a organizações ou associações, onde o grupo de funcionários ou associados
contribui para formação de um fundo de pensão (Entidade Fechada de Previdência
Complementar – EFPC), gerido por entidades sem fins lucrativos.
Este é normatizado pela Secretaria de Previdência Complementar e
fiscalizados

pela

PREVIC

–

Superintendência

Nacional

de

Previdência

Complementar. São subordinadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
É destinado aos profissionais ligados a organizações, sindicatos ou entidades
de classe. Em linhas gerais, o trabalhador contribui com uma parte mensal do salario
e a organização arca com o restante, ressalta-se que normalmente o valor total da
contribuição é dividido em partes iguais. Destaca que existe empregador que arca
com o valor total da contribuição.
Uma vantagem imediata é a possibilidade de se deduzir doze por cento (12%)
da renda bruta na declaração anual do Imposto de Renda.
O chamado fundo de pensão com relação ao patrocínio podem ser multi patrocinado, quando possuem mais de um patrocinador, em suma, um grupo de
empresas patrocinando o plano de beneficio. Já o Uni-patrocinado, quando possui
apenas uma empresa, para patrocinar o plano de beneficio.
Os planos de beneficio dos fundos de pensão têm como característica básica,
a constituição de reservas, previsto no texto constitucional. Na previdência privada
os recursos recebidos pelos fundos de pensão são capitalizados em longo prazo.
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Os planos mais conhecidos desse segmento são os de Beneficio Definido –
BD, os de Contribuição Variável (misto) – CV, e o de Contribuição Definida- CD.
O brasileiro encara com grandes ambições e pouquíssimo planejamento o
período de aposentadoria. Segundo levantamento elaborado pela Universidade de
Oxford, encomendado pelo HSBC, apenas 20% dos entrevistados já poupam
dinheiro para a aposentadoria (contra 66% nos EUA, 53% no Reino Unido, 34% no
México, 31% na China e 29% na China) e somente 29% já calculou as suas
necessidades futuras e as fontes de renda (contra 60% nos EUA, 48% no Reino
Unido, 46% no México, 40% na Índia e 34% na China). O levantamento envolveu 20
mil pessoas e 6 mil empresários no mundo (Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 abr.
2006, p. B14).
Assim como quaisquer planos de investimento financeiro tanto a previdência
privada de entidade fechada quanto à de entidade aberta oferece risco, todavia,
tomando como base as informações no quadro exemplificado, também geram
vantagens ao contratante do plano previdenciário:
2ª fase renda: Veja a renda mensal que o
1ª fase acumulação: você investe mensalmente durante o valor
período escolhido, acumulando determinado valor

acumulado

na

1ª

fase

poderá

garantir, durante o período estimado de
vida na aposentadoria

Investimento
mensal R$

Período

Rendimento
% ao mês

Valor acumulado
ao final

Período

doperíodo R$

Rendimento

Valor da renda

% ao mês

mensal R$

100,00

35 anos

1,00

649.526,91

20 anos

1,00

7.081,04

100,00

30 anos

1,00

352.991,38

20 anos

1,00

3.848,26

100,00

25 anos

1,00

189.763,51

20 anos

1,00

2.068,77

100,00

20 anos

1,00

99.914,79

20 anos

1,00

1.089,26

100,00

15 anos

1,00

50.457,60

20 anos

1,00

550,08

100,00

10 anos

1,00

23.233,91

20 anos

1,00

253,29

100,00

5 anos

1,00

8.248,64

20 anos

1,00

89,93

100,00

1 ano

1,00

1.280,93

20 anos

1,00

13,96

Figura 2. Exemplo de Previdência Privada

Conclui-se o quanto pode ser auxiliador adquirir um fundo de previdência
privada.
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CAPÍTULO III
PREVIDÊNCIA

-

OS

GRANDES

PROBLEMAS

DA

3.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA PRVIDÊNCIA NOS PAÍSES MAIS
DESENVOLVIDOS
Dificuldades não são privilegio dos países subdesenvolvidos. Os países
desenvolvidos sofrem incessantes batalhas devido à reforma da previdência. Um
exemplo, disto é o que aconteceu na França em outubro de 2010, o país parou em
consequência dos protestos, greves contra o novo regime de reforma previdenciário,
– que não foi bem quisto pela população – afetou o fornecimento de combustível em
todo o país.
O presidente atual francês Nicolas Sarkozy, em prol de sustentar o sistema
previdenciário do país, defende o aumento da idade mínima para aposentadoria de
60 para 62 anos, e do limite de idade para ter direito a aposentadoria integral,
passando de 65 para 67 anos, apenas, no caso dos que não atingirem o tempo de
contribuição exigido. Mas, segundo os sindicatos, a reforma da previdência, pode
afetar negativamente as classes de trabalhadores menos abastadas, podendo assim
gerar consequências indesejáveis futuras.
Ao detalhar a sua agenda para o segundo mandato, o então presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush ofereceu como alternativa para solucionar a crise
da Previdência do país, a possibilidade de privatização parcial da Previdência Social,
isto se deu em virtude das projeções da época indicar que em 2018 começara ter
déficits.
Um fator que contribui para a existência de problemas relacionados à
Previdência Social é o trabalhador estar vivendo mais depois de iniciar, a começar a
receber o beneficio da aposentadoria. Todavia, o número de nascimento de pessoas
é bem menor, o que afeta na renovação de novos contribuintes.
Quarenta anos atrás, os dados apontavam na França que havia um
aposentado para cada quatro trabalhadores, hoje, a proporção é de um para dois
trabalhadores, estas proporções vêm caindo em todo o mundo, com exceção da
China e Índia.
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Em todo o mundo os sistemas previdenciários clássicos – chamados de
“sistema de repartição”, porque neles a geração atual financia a aposentadoria da
anterior – se revelam incapazes de cumprir o que sempre prometeram: uma
aposentadoria tranquila, na qual o padrão social de vida do aposentado não
despenque.
Alguns especialistas evidenciam que para minimizar os problemas, só existem
três opções: aumentar o valor da contribuição; tornar a obrigatoriedade de mais
tempo de contribuição; e/ou impor ambas as opções.
Na Espanha, o governo impôs um desconto absurdo, de maneira evitar que a
população requeira aposentadoria por tempo de contribuição, a idade estipulada
para requerer aposentadoria no país é de 65 anos.
Um número seleto de países busca acha meios de fugir de consequências
piores em relação à previdência, e implementam métodos inovadores, um desses
países é o Chile, que viu a saída, para enfrentar as dificuldades com a previdência,
através do fundos de pensão. Na reforma previdenciária, em 1981, entrou em vigor o
modelo no qual cada trabalhador aplica obrigatoriamente, ao longo de sua vida, no
mínimo 10% do salario em fundo de pensão.
Enquanto, a China e Índia se atêm ao desenvolvimento, Japão, Estados
Unidos e Europa buscam opções que possam obter um futuro para a previdência.
Isto ocorre, porque as taxas de natalidade (o número de filhos por causal) atingem
níveis inferiores ao necessário para manter a população constante. Além disso, a
expectativa de vida vem aumentando e a idade media de aposentadoria vem
diminuindo. O mesmo não acontece na China e Índia.
Os baixos índices de contribuição previdenciária assustam o governo, a baixa
dos índices é decorrente do grau de desemprego ter se elevado nos últimos dois
anos, consequência da crise mundial de 2009, apesar de algumas medidas terem
sido tomadas nos Estados Unidos, o grau de desemprego ainda é alto, e continua
em uma crescente, o que só aumenta a procura por seguro desemprego.
A crise econômica mundial agrava e muito a situação do sistema de
previdência, a preocupação é justificável, por conta da incerteza em que vive a
economia mundial, principalmente nos Estados Unidos e em quase todos os países
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da Europa, já que normalmente é impossível afirmar que o sistema previdenciário
não passe por reformas, que para população sempre é desfavorável.

3.2 GRAVES PROBLEMAS NO BRASIL COM A PREVIDÊNCIA
Os problemas enfrentados pela Previdência Social do Brasil é a sonegação
por parte de quem deveria recolher as contribuições, a falência do modelo de
repartição, desfalque do caixa previdenciário são fatores causadores de problemas
que precisam urgentemente ser sanados, afim de que não se torne irreversíveis.
Os causadores destes problemas são empresários, políticos, pessoas de
caráter duvidoso, que veem na falta de punição a oportunidade de lesar o Estado e
prejudicar em muitas da vez prejudicar pessoas simples.
São inúmeros os casos de falsas aposentadorias, indivíduos forjam
documentos de pessoas já falecidas, ou de pouco grau de instrução, para requer
aposentadoria, ou pessoas que ainda se encontram vivas falsificam atestado de
óbito para receber benefício da previdência.
O aumento do trabalho informal, e o desemprego reduz o número de
contribuição para previdência social, tendo em vista que o trabalhador informal,
raramente contribui com a previdência. Outras duas variáveis problemáticas são as
reduções da taxa de natalidade, e o aumento da expectativa de vida.
Esses são fatores pontuais que deflagram uma inevitável crise financeira no
sistema previdenciário.
Mesmo tendo passado por alterações na década de noventa, o sistema de
seguridade social ainda mantem suas características fundamentais, portanto, o
Brasil, possui o mesmo sistema previsto pela Constituição do ano de 1988.
Consta no documento da Politica Econômica e Reformas Estruturais do
Ministério da Fazenda, a matriz da politica econômica do governo anterior, pode-se
ler:
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O ajuste saudável das contas do setor público – necessário à redução da relação
dívida/PIB e consequente recuperação da capacidade de investimento dos setores
público e privado – tornam imprescindíveis as reformas estruturais. Algumas delas,
como a reforma da Previdência, tendem a produzir impactos diretos sobre as contas
do setor público. Outras reformas e projetos – reforma tributária, autonomia
operacional do Banco Central e reforma do mercado de crédito – trarão reflexos
positivos para o funcionamento da economia, acelerando o ritmo do crescimento do
produto [...] Dessa forma, a reforma da Previdência tem como objetivos principais: i)
recompor o equilíbrio da previdência pública, garantindo-se sua solvência no longo
prazo, isto é, a existência dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios
pactuados; ii) reduzir as distorções nas transferências de renda realizadas pelo
Estado que, como será visto adiante, agravam nossa elevada desigualdade de
renda; e iii) reduzir a pressão sobre os recursos públicos crescentemente alocados à
Previdência, permitindo recompor a capacidade de gasto público em áreas
essenciais à retomada do crescimento econômico e em programas sociais.
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2003, p. 10)

Apesar de a imprensa noticiar que o sistema previdenciário do Brasil
encontra-se em crise (o que procede sobre a ótica dos fatores pontuas descritos
aqui), dados minunciosamente analisados mostram o contrario isto quando se refere
à crise financeira na previdência social e, principalmente no sistema de seguridade
social brasileiro, o que podemos concluir que não há crise, e sim problemas pontuais
que devem ser combatidos, para que o sistema previdenciário não se torne um
sistema falido.

3.3 NOTÍCIAS ATUAIS SOBRE A PREVIDÊNCIA
O Brasil não tem sido imune aos efeitos negativos dessas crises financeiras
internacionais que impactam diretamente o mercado formal de trabalho, cuja
estruturação e evolução têm evidentes relações com a Previdência Social.
Contudo, o comportamento favorável do mercado de trabalho formal é um dos
fatores que faz aumentar a arrecadação previdenciária no Brasil. Assim como a crise
de 2008 e 2009, as principais consequências para o Brasil no período foram à
redução dos créditos externos, a desvalorização do Real frente ao Dólar, a retração
de investimentos financeiros e a queda nos preços das commodities, é importante
destacar, que os programas sociais inclusive aqueles componentes da Seguridade
Social, foram mantidos ilesos, e o cenário se repete, diante da crise financeira
mundial de 2011.
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O Brasil no mês de agosto deste ano de 2011 emitiu cerca de 4,6 milhões de
ATCs – Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Quanto ao valor acumulado no
ano das ATCs emitidas, nota-se que o mesmo passou, em valores nominais, de R$
10,5 bilhões, em 1995, para cerca de 69,5 bilhões em 2010.
Além disto, o combate a fraudes envolvendo a Previdência Social vem
obtendo sucesso, o que só é possível muitas vezes através de denuncias.
Uma denuncia sobre fraudes na concessão de benefícios previdenciários e
seguro desemprego, encaminhada a Previdência Social, deu inicio a investigação
que teve fim no último dia 23 de novembro de 2011, agentes da Policia Federal,
juntamente com o Ministério da Previdência Social e Ministério Público, cumpriram
mandato de busca e apreensão contra uma quadrilha que fraudava a Previdência
Social, na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul.
Segundo o delegado da Policia Federal da região, o grupo criminoso utilizava
empresas inativas, algumas nunca tiveram empregados, para efetuar registro de
falsos empregados e assim possibilitar que essas pessoas obtivessem benefícios de
auxilio doença, seguro desemprego e auxilio acidente.
Convém citar, que o Ministério da Previdência esta promovendo campanha
para que as donas de casa de baixa renda se inscrevam na previdência social. A
campanha é veiculada em radio e televisão, a propaganda pública almeja incentiva
às donas de casa a contribuir com cinco por cento do salario mínimo. De acordo
com o diretor do Regime Geral de Previdência, para se inscrevam as donas de casa
precisam dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico, ter renda familiar de no
máximo dois salários mínimos e estar inscrita no CadÚnico – Cadastro Único para
Programas Sociais.
O cenário da previdência social mundial é desastroso, os governos europeus
e dos Estados Unidos buscar fazer uma reforma previdenciária, mais não obtêm
sucesso.
Algumas tentativas de reformulação do sistema previdenciário em vários
países geram protestos, greves, boicote, entre outros atos contra a reforma. Por se
sentirem prejudicados, a população reivindica que os benefícios com a reforma
sejam em prol dos trabalhadores, em especial para a classe menos favorecida.
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A Grécia passa atualmente por uma crise sem precedente em sua historia, a
ponto de chegarem bem próximos de ter que enfrentar uma guerra civil. Já nos
Estados Unidos, a crise vem se prolongando desde 2008, o país não consegue obter
uma estabilidade financeira, o que respiga na geração de empregos, os índices de
desemprego são elevados, o aumento por auxilio desemprego esta lesando o
sistema de seguridade social do país.
Quanto aos países que fazem parte do centro da crise financeira mundial, em
elaborarem uma reforma previdenciária em que possa ser favoráveis ao Estado e a
população isto esta longe de acontecer, já que a crise esta afetando o trabalho de
maneira descomunal e diminuindo o número de contribuição e aumentando o auxilio
desemprego.
Referente à reforma da previdência social brasileira, não se há noticias que
isso possa ocorrer neste momento, que mesmo sendo atingido pela crise financeira
mundial, não tem sofrido com grandes percalços, além dos já citados anteriormente.
Ressalva, que o sistema previdenciário do Brasil é obsoleto, e precisa sim passar
por novas reformulações.
Conforme pesquisa realizada, o índice do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE de expectativa de vida é maior, e isto acaba por afetar
automaticamente as regras da aposentadoria dos milhares de brasileiros que vão se
aposentar por tempo de serviço nos próximos meses. É que o número entra no
calculo do novo fator previdenciário que vai definir o valor da aposentadoria.
Para não ter o beneficio reduzido, o trabalhador vai ter que prolongar o tempo
de contribuição e adiar um pouco a aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa de 60
anos de idade e 35 anos de contribuição terá que trabalhar por mais 41 dias para
receber o mesmo valor do antigo fator previdenciário.
A criação deste fator se deu com o intuito de estimular o trabalhador a se
aposentar mais tarde. Quanto mais tempo de trabalho ele tiver, gerara resultado
maior na aposentadoria.
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CONCLUSÕES
Alguns países desenvolvidos encontram dificuldades em relação à previdência, em
razão de querer impor a população uma reforma que só traz ganhos ao Estado, esta
imposição gera conflitos constantes, e acaba por não se ter uma previdência social
eficiente que favoreça ambas as partes. Outra dificuldade é o fato de o número de
contribuintes estarem diminuindo, em virtude da queda da taxa de natalidade. No
Brasil, os problemas com a previdência é a sonegação das contribuições pelas
empresas, desfalque do desvio de dinheiro previdenciário são alguns dos fatores
causadores de problemas que precisam urgentemente ser sanados, afim de que não
se

torne

irreversíveis.

desenvolvimento,

à

Com

crise

exceção

financeira

de

poucos

mundial

está

países

que

deteriorando

estão
o

em

sistema

previdenciário mundial, o principal motivo é o desemprego, e o aumento de procura
por auxilio social, o que esta levando para uma situação cada vez mais delicada no
só econômica mais principalmente do ponto de vista sócio-politico.
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais as pessoas se conscientizam da importância da sustentabilidade e
as empresas pensam em causar menos impacto negativo, produzir com mais
inteligência.
Embora os automóveis, principal meio de locomoção da humanidade, não sejam
exatamente o principal vilão, eles estão presentes por todas as partes. E onde há
1

automóveis, há poluição. Claro, a funcionalidade de um automóvel é incontestável,
mas o grande problema está na produção e no abastecimento.
Para que os automóveis saiam da inércia, são utilizados combustíveis fósseis
naturais e não-renováveis, recursos finitos cuja queima cria gases que afetam
copiosamente o meio ambiente. Do ponto de vista econômico, sua escassez
significa elevação nos preços. O barril de petróleo, por exemplo, possui forte
influência na economia mundial.
Foi pensando nisso que a Mercedes-Benz desenvolveu o conceito
BlueEFFICIENCY, que busca refinar o automóvel de maneira sustentável e com o
maior respeito possível pelo meio ambiente.

CAPITULO I – EVOLUÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS
MOTORESMOTORES CONVENCIONAIS

CICLO OTTO
Muito comumente vemos as pessoas interessadas e maravilhadas pelos veículos:
pelos seus designs nostálgicos, modernos e futuristas. Seja na busca desenfreada
por aumento de potência HP (HP - Horse Power ou Cavalos de Força), traduzidos
em velocidade e desempenho, ou na busca constante por combustíveis autosustentáveis, renováveis, ecologicamente corretos – nada disso seria possível sem o
ator principal – o motor.
O motor não passa totalmente despercebido, porque é ele principalmente que nos
proporciona, o prazer de dirigir.
Os combustíveis leves que popularmente conhecemos e utilizamos como a gasolina,
o álcool e o GNV são empregados em motores de “Ciclo Otto”.
O Ciclo Otto foi idealizado originalmente pelo Engenheiro francês Alphonse Beau de
Rochas em 1862, que teve seu princípio aprimorado e batizado pelo engenheiro
alemão Nikolaus Otto, 14 anos mais tarde, em 1876.
O Ciclo Otto é um ciclo termodinâmico onde um determinado gás executa
repetidamente transformações termodinâmicas, resultando em trabalho, com
aplicações em: motores, turbinas, aquecimento ou refrigeração.
No caso dos motores veiculares de “Cliclo Otto” o gás é a mistura de Ar e
combustível, existindo 4 estágios termodinâmicos: (1) Admissão, (2) Compressão,
(3) Combustão e (4) Escape.

Figura 1.0

Figura 1.1
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Estágios termodinâmicos do Ciclo Otto:

(1)
(2)
(3)

(1) Admissão:
Na figura abaixo temos mais à esquerda o PMS (Ponto Morto Superior).
Quando inicia a admissão, a válvula de admissão está aberta (válvula esq.
representada em azul) e o movimento do pistão aspira a mistura de ar e
combustível, num movimento de descida. Até o ponto mais inferior do curso – PMI.

(2) Compressão:
Ao atingir a posição mais inferior (PMI - ponto morto inferior), a válvula de admissão
é fechada, e o pistão inicia o movimento de subida (figura mais a esquerda),
comprimindo a mistura. Até atingir o máximo de compressão, no ponto mais superior
do curso - PMS.

(3) Combustão:
Ao atingir a posição superior (PMS - ponto morto superior), uma centelha na vela é
produzida (figura mais a esquerda), provocando a ignição da mistura, e a
combustão. O fornecimento de calor eleva a pressão da mistura que se expande
3

forçando o pistão para baixo (figura central), provocando o movimento de descida do
pistão, até o ponto mais inferior (figura direita).

(4) Escape:
Ao atingir o ponto morto inferior, a válvula de escape é aberta), reduzindo
rapidamente a pressão do gás, agora num movimento de subida do pistão, liberando
a maior parte dos gases da combustão, e o ciclo é reiniciado ao atingir o ponto morto
superior (figura direita).Dessa forma, ilustramos o princípio de funcionamento
utilizado em motores Ciclo Otto 4 tempos. Existem também ciclos com 2 tempos
utilizados em motocicletas, aviões e aplicações diversas.

MOTORES A DIESEL
Rudolf Diesel desenvolveu a idéia do motor a diesel e obteve a sua patente alemã
em 1892. Seu objetivo era criar um motor de alta eficiência. Motores a gasolina
foram inventados em 1876 e, especialmente naquela época, não eram muito
eficientes.
Os motores ciclo Diesel aproveitam a energia da queima do combustível dentro de
uma série de câmaras e por isso classificados como motores de combustão interna.
Motores do Ciclo Diesel a 4 tempos :
Os motores do ciclo Diesel a 4 tempos são utilizados em menor escala no
automobilismo, do que os do ciclo Otto. O ciclo diesel tem maior emprego nos
motores de grandes potências e dimensões como: embarcações marítimas,
locomotivas, caminhões, geradores, etc.
Quanto ao regime de funcionamento eles podem ser classificados como:
 Diesel Lento - trabalham a uma rotação de 400 a 800 RPM. Estes motores
por possuírem grandes dimensões são empregados onde a relação peso
potência, não é importante, como nas embarcações marítimas, motores
estacionários, etc. O combustível utilizado é o do tipo A.P.F..
 Diesel normal - São os motores cujas rotações de trabalho variam de 800 a
2000 RPM.
 Diesel veloz - Motores de rotações maiores que 2000 RPM. Este tipo de
motor vem sendo ultimamente muito utilizado nos automóveis de passeio.
Os motores do ciclo diesel, são alimentados por meio de injeções diretas que
podem ser por injeção pneumática, atualmente não utilizado, e por injeção
Mecânica, este último, mais utilizado, utiliza de bombas mecânicas para injetar o
combustível na câmara de combustão. Estas bombas podem ser unitárias por motor
ou múltiplas, onde cada cilindro ou conjunto de cilindros possui uma bomba
independente.
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Figura 1.3

Fazes

dos

motores do ciclo Diesel:

As fazes dos
motores do ciclo Diesel, como
princípios de funcionamento são semelhantes ao do ciclo Otto.
Os tempos ou fases são:
(1) Aspiração:
Abre-se a válvula de admissão, aspirando ar (isobárica); ao chegar ao ponto morto
inferior, fecha-se a válvula de admissão;

(2) Compressão:
O pistão sobe até o ponto morto superior, pressurizado a câmara (adiabática);

(3) Expansão:
O combustível é injetado sob pressão e pulverizado pelo bico injetor. A alta pressão
e temperatura da câmara provocam a combustão. A pressão na câmara mantém-se
constante por força da injeção pressurizada de combustível. Impulsionado pela
pressão, o pistão desce até o ponto morto inferior, expandindo os gases queimados
(adiabática).

(4) Exaustão:
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Abre-se a válvula de escape, e a pressão na câmara cai bruscamente (isométrica); o
pistão sobe, expulsando os gases queimados; ao chegar no ponto morto superior, a
válvula de escape fecha, e inicia-se um novo ciclo.

As principais diferenças entre o motor a gasolina e o motor diesel :
-Enquanto o motor a gasolina funciona com a taxa de compressão que varia de 8:1 a
12:1, no motor diesel esta varia de 14:1 a 25:1. Dai a robustez de um relativamente
a outro.
-Enquanto o motor a gasolina aspira a mistura ar/combustível para o cilindro o motor
Diesel aspira apenas ar.
- A ignição dos motores a gasolina se dá a partir de uma faisca elétrica fornecida
pela vela de ignição antes da máxima compressão na camara de combustão. Já no
motor Diesel ocorre combustão do combustível pelas elevadas temperaturas (500 ºC
a 650ºC) do ar comprimido na camara de combustão. O Engenheiro Rudolf Diesel,
chegou a esse método quando aperfeiçoava máquinas a vapor.

1.1 TRANSIÇÃO DOS MOTORES CONVENCIONAIS PARA OS ECOLOGICOS
A sustentabilidade faz parte da estratégia global das principais indústrias
automotivas e seus fornecedores mundiais. Quando se leva em conta o número de
passageiros transportados por veículos, os efeitos nocivos dos carros ainda são
maiores do que os registrados em metrôs ou ônibus, por exemplo.
Dados do instituto ambientalista Akatu mostram que uma pessoa que vai ao trabalho
de carro contribui para o aquecimento global em dois dias o que seria em um mês se
fosse de metrô. Diante deste cenário, possibilidades mais ecológicas já estão no
horizonte de fabricantes de veículos e autopeças.
Carros híbridos e elétricos já são realidade. Os veículos movidos a hidrogênio
começam a sair do papel e os bicombustíveis já são usados nas maiores cidades.
Paralelamente a essas mudanças, indústrias que atuam no aftermarket incorporam
novidades para se adequar à nova agenda mundial. Existem empresas onde as
embalagens das peças são feitas de material reciclado, o ferro e o aço, que são as
matérias-primas, são reutilizados, assim como a areia de fundição. As peças
também contam com uma camada anticorrosiva, que evita a utilização de óleo para
impedir a oxidação.
Em particular, isto está fazendo a indústria automobilística reavaliar a relação custo /
benefício disponíveis da participação do esporte a motor. Assim, tanto a corridas de
automóveis e fabricantes de automóveis estão cada vez mais voltados para
soluções inovadoras para maximizar o retorno sobre o investimento. Isto é num
momento em que a indústria automobilística tem de se tornar mais ecológica e
sustentável, evitando qualquer perda de desempenho.
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1.2 MOTORES ECOLÓGICOS
Pressionada pelos governos e a sociedade, a indústria automotiva desenvolve
motores mais flexíveis, que operam com diferentes tipos de combustíveis, além de
protótipos que utilizam outras fontes de energia, em parcerias com instituições de
pesquisas e empresas.
Além de mudanças na estrutura urbana e de políticas para dar conta da urgência de
combater o aquecimento global limitando as emissões dos veículos, a indústria
começa a despertar para a necessidade de se fabricar motores menos poluentes à
base de combustíveis alternativos. Vale mencionar que a cada ano o mundo produz
mais de 40 milhões de novos veículos convencionais.Carros abastecidos a
biocombustíveis; veículos híbridos movidos por uma combinação de gasolina ou
biocombustível e eletricidade; carros elétricos com baterias como fonte e até mesmo
motores a hidrogênio – estes ainda em fase de intensas pesquisas – já são
realidade.Os veículos híbridos elétricos (VHE) podem reduzir em até 80% a poluição
causada por aqueles que utilizam derivados de petróleo. O VHE usa motor elétrico
abastecido por baterias e um gerador que converte o combustível em eletricidade.
Isso significa que não deixa de usar gasolina, diesel ou álcool, porém em
quantidades menores.
De acordo com Jayme Buarque de Hollanda, diretor do Instituto Nacional de
Eficiência Energética (Inee), o motor elétrico é muito mais eficiente, em especial na
partida; não consome energia quando está parado e, quando freia, o motor se
converte em gerador de eletricidade. Ele ressalta que os veículos convencionais
perdem energia quando ficam parados com o motor ligado. Nos EUA, a perda
nessas condições é calculada em 17%, ao passo que o consumo de um VHE em
situação idêntica é nulo.
A produção de VHE começa a crescer nos grandes mercados. Mais de 320 mil
híbridos foram vendidos em 2006, 253.636 deles nos Estados Unidos (19,2%
maismdo que em 2005), e cerca de 40 mil no Japão, de acordo com dados da
ABVE. Na Europa, onde havia em 2007 mais de 70 mil em circulação, a expansão
foi de 56% ao ano. A principal barreira para a popularização do VHE é o custo inicial
mais elevado, que acaba se tornando altamente compensador em um segundo
momento, quando se percebe a economia de combustível. Outra desvantagem de
mercado seria a oferta reduzida de modelos e tamanhos, limitação que a indústria
automobilística mundial vem se encarregando de eliminar.
Tudo leva a crer que o futuro do setor automotivo é a tração elétrica, seja o VHE ou
o veículo elétrico com baterias de íon de lítio, ainda em desenvolvimento. A indústria
japonesa é a que mais investe em pesquisa de baterias e anuncia, já para a próxima
década, carros elétricos com essa fonte de energia a preços competitivos. De modo
geral, trata-se de um esforço conjunto entre a indústria automobilística e a
eletrônica, as quais caminham na mesma direção para reduzir bastante os custos
nos próximos anos.
O Brasil e o etanol
O Brasil tem a vantagem de combinar o VHE com etanol, que produz a partir da
cana-de-açúcar – como um bom exemplo de eficiência energética. Porém, como o
país tem um mercado considerado pequeno, com uma frota total de cerca de 24
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milhões de automóveis e produção anual de 2,1 milhões, a produção do VHE leve
vai demorar ainda, segundo o diretor do Inee. Jayme de Hollanda diz que a indústria,
provavelmente, irá preferir conquistar os grandes mercados do primeiro mundo,
como Estados Unidos, Europa e Japão. Porém, como o Brasil já produz e exporta
ônibus elétricos híbridos, deverá fazer o mesmo com caminhões. Um dos gigantes
do mercado mundial, a China, também já começou a adequar sua indústria
automobilística ao futuro dos híbridos. A agência chinesa de notícias Xinhua
divulgou no fim do ano passado que o governo do gigante asiático irá subsidiar a
compra de veículos da frota pública movidos a combustíveis limpos em 13 cidades,
em uma ação para ajudar as montadoras a desenvolver tecnologias verdes.
A proposta é promover o uso de veículos elétricos, híbridos e com células de
combustível para operadoras de transporte coletivo, empresas de táxi, serviços de
correio e agências sanitárias de grandes centros urbanos como Pequim e Xangai.
Os governos locais terão que investir na construção e manutenção das
infraestruturas para os carros verdes. Ao mesmo tempo, o governo anunciou que
pretende incentivar a produção em massa de veículos elétricos como parte do plano
para ajudar a indústria automobilística a enfrentar a crise.
Baterias de íon-lítio
A competitividade no mercado mundial de híbridos é alta. A Toyota, líder mundial
desde que lançou o modelo Prius, em 1997,soma um total de 1,5 milhão destes
veículos vendidos e quer alcançar a marca de um milhão de híbridos
comercializados por ano. Para tanto, se associou à Matsushita Electric Industrial Co,
proprietária da marca Panasonic, para começar a produção em larga escala de
baterias de íons de lítio já no ano que vem.A Panasonic EV Energy Co, como foi
batizada a joint venture, irá construir duas novas fábricas para produzir um milhão de
baterias/ano já em 2010. A Panasonic hoje é a fornecedora de baterias de níquelhidreto metálico (NiMH) usadas pela Toyota em seus veículos híbridos. A empresa
criará ainda um departamento de pesquisas para desenvolver baterias de última
geração, com performance superior às de íons de lítio.
As batalhas por esse mercado são travadas com mais intensidade no Japão –
Honda, Nissan Motor e Mitsubishi Motor se preparam para a produção em massa de
baterias de íons de lítio.Enquanto a Nissan firmou parceria com o grupo NEC Corp,
a rival Mitsubishi se associou à GS Yuasa. A Toyota, por sua vez, pretende investir
no uso de baterias em veículos híbridos plug-in. A ideia da empresa é lançar um
novo modelo, totalmente diferente do Prius, até 2010. No híbrido plug in, a bateria do
carro é substituída por uma de lítio com capacidade de armazenamento de 8 kw/h,
e, quando recarregada por um período de nove horas, tem sua autonomia ampliada
para 60 quilômetros. Já o Prius tem uma capacidade de armazenamento de 1 kw/h,
o que permite andar apenas 6 ou 7 km no modo elétrico. Isto porque ele não foi
projetado para andar apenas no modo elétrico, mas de maneira híbrida, o que
permite ao carro fazer 800 km com o tanque cheio. Para os especialistas, o objetivo
da indústria é investir pesado nos carros elétricos. A bateria ainda é o maior desafio
para as montadoras, pois envolve questões como o potencial de armazenamento
energético em relação ao peso, tempo de recarga e vida útil. De acordo com dados
da ABVE, a autonomia de um carro elétrico é hoje de 100 a 120 km. O objetivo dos
fabricantes é resolver uma difícil equação: ampliar a distância percorrida para até
400 km, diminuindo o tempo de recarga da bateria.Com relação ao poder de
armazenamento, as baterias de íons de lítio conseguem guardar o dobro das de
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chumbo ácido, usadas nos carros convencionais, mas com a desvantagem de serem
mais caras. Uma bateria de chumbo ácido cus- ta hoje entre 120 e 150 euros por
quilowatt/hora (kw/h), enquanto que as de íons de lítio não saem por menos de 700
euros por kw/h.A vida útil das baterias de íons de lítio é maior: elas podem durar o
triplo que as de chumbo ácido convencionais. Mas como 30% do valor do carro
elétrico correspondem à bateria, trocá-la a cada três, quatro anos (ou com cerca de
2.000 km rodados) pode ser inviável para o consumidor. A produção em escala,
nesse caso, será fundamental para baixar os custos. Segundo uma pesquisa
publicada recentemente nos EUA, se a produção chegar a 100 mil carros elétricos, o
preço poderá cair em 40%. Para resolver essas e outras questões, a indústria não
para de inovar. Uma das soluções para a recarga das baterias dos carros elétricos é
o uso de geradores. A GM criou o modelo Volt, que faz de 50 a 80 km com um
pequeno gerador capaz de abastecer a bateria com o carro em movimento. O
Kangoo, da Renault, também tem uma versão com um pequeno gerador que
alimenta a bateria. Os Estados Unidos são hoje o país onde os veículos híbridos são
mais procurados pelos consumidores. O tempo de espera por um Prius, por
exemplo, é de até seis meses. A alta do preço dos combustíveis é apontada como
principal responsável pelo aumento da demanda. A lista de espera nas
revendedoras daquele país inclui também os híbridos Honda Civic e o Ford Escape.
Os países que mais investem hoje em pesquisas neste campo são o Japão, Estados
Unidos, Canadá e França. Este último já trabalha no desenvolvimento de redes de
eletropostos.

CAPÍTULO II: TECNOLOGIA DE MOTORES
BLUEEFFICIENCY
2.0 O QUE É BLUEEFFICIENCY

A Mercedes-Benz busca desenvolver tecnologias para refinar o automóvel de forma
sustentável e com o maior respeito possivel pelo meio ambiente.
Todos os processos são voltados para a produção de veículos que maximizem a
conservação dos recursos - desde o planejamento e produção,até à reciclagem.
Essa abordagem abrangente, que chamamos de BlueEFFICIENCY,inclui também as
inovações do veículo que reduz drasticamente o consumo de combustível e
emissões.
A abordagem é baseada em três tecnologias de drive projetado para fornecer o
carro ideal para qualquer mobilidade.
 Em primeiro lugar, veículos com motores de combustão interna
excepcionalmente eficientes;
 Em segundo lugar, veículos com tecnologia híbrida inteligente;
 Em terceiro lugar, veiculos sem emissões poluentes baseados na célula de
combustível ou bateria.
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Existem entre mais de 85 modelos Mercedes-Benz com tecnologias
BlueEFFICIENCY,que lhe permitem economizar combustível e preservar o meio
ambiente.
Os engenheiros têm analisado todos os veículos e motores em detalhes, a fim de
desenvolver novas soluções para reduzir ainda mais o uso de combustível, consumo
e emissões. Cada modelo BlueEFFICIENCY combina leve design, tecnologias para
a energia inteligente,melhor aerodinâmica e motores mais eficientes. Os veiculos
permitem reduzir o consumo de combustível e suas emissões de CO2 em até 23%
.Prova de que pequenas melhorias combinadas podem ser um grande benefício
para o meio ambiente.
Com BlueEFFICIENCY Classe E por exemplo,alem do conforto, os novos motores
oferecem maior refinamento e menor consumo de combustível.O powerplants 4cilindros economiza 20% de combustivel em relação ao modelo anterior, enquanto
os
sistemas
de
assistência
ao
condutor,ajudam
você a dirigir ainda mais eficientemente, indicando por exemplo o momento certo
para mudar de marcha no modo tiptronic. Além disso, modelos com turbocompressor
e comando de válvulas variáveis fornecer mais torque,o que aumenta o dinamismo.
Já o modelo E 200 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet possui uma variedade de
inovações que reduzem as emissões de poluentes.Os injectores piezo por exeplo
reduzem o consumo de combustível e emissões de CO2. A função ECO start / stop,
permite que você espere em semafros ou em engarrafamentos, sem produzir
quaisquer emissões,ele desliga o motor em marcha lenta e começa novamente
instantaneamente quando você pressionao pedal.
Fazem parte do pacote BlueEFFICIENCY as seguintes tecnologias:
 NGT:
Muitas pessoas querem um carro que alem de economizar dinheiro, salve tambem o
meio ambiente.O B 180 NGT BlueEFFICIENCY com tecnologia de gás natural
pode:
• cortar seus custos em até 50%.
• reduz 80% dos poluentes.
• emissões de CO2 são reduzidas em mais de 20%.
Você pode alternar entre gás natural e gasolina simplesmente pelo botão push-ing
no volante. Não podemos deixar de citar os beneficos com seguradoras e os
incentivos fiscais disponíveis para o gás natural até 2018. A melhor coisa sobre ele é
que não só você é beneficiado, o mesmo acontece com o meio ambiente.
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Figura 2.0



BlueTEC

O motor a diesel da Mercedes-Benz, é caracterizado pelo alto torque e baixo
consumo de combustivel,na ML 350 blueTEC 4MATIC,isso tambem se extende a um
veiculo com baixa emissão de pouluentes. Isso porque o controle de emissões
BlueTEC, é um sistema que converte 90% dos óxidos de nitrogênio em nitrogênio
inofensivo e água. O gás tóxico se torna inofensivo em uma reação química. Todos
os
modelos
BlueTEC,
portanto,
já
cumprem
as
exigências do rigoroso padrão EU6 de emissões,que deve entrar em vigor em 2014.
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Figura 2.1



HYBRID

O primeiro modelo do país equipado com dois motores: um elétrico e, outro, a
gasolina. Por isso chamado de híbrido.
O motor elétrico abastecido por uma bateria de íon-lítio, que ajuda o motor a
combustão a trabalhar, liberando energia complementar. Juntos, os motores rendem
ao carro 299 cavalos de potência: o motor V6 3.5 a combustão gera 279 cv e 22,9
kgfm de torque, enquanto o propulsor elétrico desenvolve mais 20 cv e 16,3 kgfm.
Como o carro possui uma tela de LCD tanto no console central quanto no quadro de
instrumentos, é possível que passageiros e motorista observem o fluxo de energia e
o trabalho dos motores. Em altas velocidades, o motor a combustão assume o
trabalho e empurra o carro. No caso de velocidade menores, a energia que sai do
propulsor V6 passa pelo motor elétrico, que mantém a velocidade constante.
Nas desacelerações e frenagens, o sistema kers absorve a energia e reconverte em
energia de propulsão para o carro, abastecendo a bateria. Na tela do carro todas
estas trocas são ilustradas por meio de setas vermelhas (motor a combustão),
brancas (motor elétrico) e verdes (kers ativado).
Para fechar o ciclo tecnológico a favor da redução de emissões, o carro conta com o
sistema Start & Stop. Ele desliga o motor a combustão quando o veículo está parado
e religa o carro assim que o pé é tirado do freio (no caso do S 400 Hybrid). O
sistema permite ainda ao condutor ter a percepção de outro predicado do motor, o
silêncio.
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Figura 2.2
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Figura 2.4



BlueTECHYBRID

A tecnologia de diesel limpo está ficando cada vez melhor,isso porque, a partir de
2011, os propulsores a diesel foram equipados com um acionamento elétrico
adicional, que economiza combustível,especialmente no tráfego da cidade, e
reduz emissões de CO2.
Além disso, a combinação das duas tecnologias de motores oferece mais
potencia,o motor elétrico auxilia o motor de combustão interna e desencadeia um
efeito de impulso: o veículo acelera mais rápido e de uma maneira muito mais
limpa. Para recarregar a bateria,a unica coisa necessaria é presionar o
freio,como um alternador que recupera energia durante a frenagem.
Além disso, esse Mercedes híbrido pode rodar no modo totalmente elétrico por
velocidades de até 35 km/h, bom para rodar no trânsito pesado das nossas
grandes cidades.
O consumo do E300 BlueTEC Hybrid não poderia deixar de ser excelente,
bebendo 1 litro de diesel a cada 24,4 km. O nível de emissão de CO2 chega a
109 g/km.
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Figura 2.5



F-CELL

Uma célula padrão de combustível não é mais uma questão de tecnologia, apenas
uma questão de tempo. A Mercedes é o unico fabricante que já possui 4.5 milhões
de kilometros testados com este sistema inovador. Em 2010, alguns clientes já
testarão e foram para a estrada em um dos modelos Classe B F-CELL. Eles são
movidos a hidrogênio e, quando dirigido, produz apenas vapor de água em vez de
CO2.
O
sistema
de
acionamento
elétrico
com
célula de combustível esta previsto para ser produzido em série a partir de 2015.

Figura 2.6
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E-CELL

Desde 2010, uma pequena série de modelos da Classe A-E-CELL,forão produzidos
com uma poderosa bateria de íon-lítio e testados por alguns clientes
selecionados.Com uma saida de até 70 kW e um torque de 290 Nm.
As soluções de mobilidade com motor eléctrico são poderosas e limpas, bem como
simples e confortáveis. A título de exemplo, a bateria está inseria de modo que não
ocupe nenhum espaço no interior do veículo.

Figura 2.7

Super Esportivo Elétrico:
Recentemente a Mercedes-Benz apresentou o primeiro protótipo elétrico do modelo
superesportivo SLS AMG. Chamado de SLS AMG E-Cell, o carro possui literalmente
tração nas quatro rodas. Ele vem equipado com quatro motores elétricos instalados
próximos às rodas.
Combinados, esses motores produzem 392 kW, o que equivale a 528 cavalos de
potência e torque máximo de 880 Nm. Com isso, eles substituem o motor 6.3 V8 de
573 cv de potência a gasolina. De acordo com a Mercedes-Benz, o modelo elétrico
acelera de zero a 100 km/h em cerca de 4 segundos.
Para distribuir o peso de maneira equilibrada, o pacote de bateria de lítio-íon foi
colocado atrás dos bancos. Com isso, a estrutura do carro não precisou ser alterada.
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Na parte estética, o carro ganhou mudanças nos detalhes, desde o revestimento em
couro preto e branco dos bancos até novas rodas e saídas de ar. No console central
há um painel de instrumentos que indica nível da carga da bateria, velocidade, fluxo
de potência dos quatro motores, entre outras funções.
A Mercedes-Benz ainda não revelou quando começa a produção do modelo, mas o
carro poderá ser lançado em número limitado em 2013.

Figura 2.8

2.1 PRÓS E CONTRAS DESTA TECNOLOGIA
PRÓS:


tecnologia sustentável com o maior respeito possivel pelo meio
ambiente.



tecnologia voltada para a produção de veículos que maximizem a
conservação dos recursos - desde o planejamento e produção,até à
reciclagem.



Pioneira no pais com o S 400 HYBRID e tambem outros modelos
como os disponiveis nas versões BlueTECHYBRID.

 Possui veiculos sem emissões de poluentes, baseados na célula de
combustível ou bateria.
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CONTRAS:
 Preço – devido a marca e as tecnologias utilizadas,os preços dos veiculos
não são acessiveis para a maior parte da populão.
 Tempo – Apesar das tecnologias já estarem em fase de andamento ou até já
sendo comercializadas,ainda existe uma questão de tempo para os veiculos
serem produzidos em larga em escada,devido aos estudos e testes que ainda
serão realizados.

2.2 COMPARAÇÕES COM OUTRAS TECNOLOGIAS
A Mercedes-Benz disponibiliza um site onde os consumidores podem fazer uma
comparação entre os benefícios dos veículos da Mercedes e seus concorrentes,
esta comparação inclui:




Preços
Pegada de carbono
“Road fund licence costs” - Qualquer carro que está registrado no Reino
Unido também deve ser licenciado antes que ele possa ser conduzido
ou estacionados nas estradas. Isso é chamado de licença Fundo de
Estradas, mas também é referido como imposto automóvel ou Vehicle
Excise Duty. A pessoa que cuida do carro (conhecido como o "keeper
registrado") tem que pagar por isso a cada seis meses ou a cada ano.
Sua Licença Fundo de Estradas é um pedaço circular de papel que fica
no pára-brisas do carro.
Se o veículo foi registrado até de 1 de Março de 2001, o custo da licença
é baseado no tamanho do motor enquanto que se ele foi registrado após
esta data, o seu tipo de combustível e as emissões de CO2 são tidos em
conta.
Comparação entre o consumo de combustível
Potência (HP)
Valor residual
Figura 2.9
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A Mercedes-Benz e seu maior concorrente: BMW
Acompanhando a tendência do mercado em busca de veículos mais eficiente e
ecológicos, a BMW lançou a BMW i, sua nova submarca que ficará encarregada dos
carros elétricos, híbridos e de baixo consumo da marca. A intenção da BMW é
ampliar sua gama de veículos verdes e trabalha o uso de tecnologias mais
amigáveis com a natureza.
De início, a BMW i terá dois modelos, que terão o habitáculo feitos em fibra de
carbono, para reduzir o peso. O i3 será um compacto elétrico urbano, que até então
era tratado como Megacity. Com lançamento previsto para 2013, ele seria equipado
com um motor elétrico de 136cv que destinaria toda a sua força ao eixo traseiro.
Posteriormente chegará ao mercado o i8, um esportivo híbrido baseado no conceito
BMW Vision Efficient Dynamics, mostrado pela primeira vez no Salão de Frankfurt
de 2009. Este será equipado com um motor 1.5 Diesel associado a dois propulsores
elétricos. No total, 326cv se encarregarão do esportivo que deverá custar 150 mil
euros (R$ 340 mil).
BMW i Concept
BMW i é sinónimo de veículos visionários e serviços de mobilidade, design
inspirador e uma nova compreensão de "Premium", fortemente definida através da
sustentabilidade. Com a BMW i, o BMW Group procura seguir um princípio
abrangente, redefinindo o significado da mobilidade pessoal com conceções de
veículos feitos à medida, focando a sustentabilidade na cadeia geral de criação de
valor e com uma gama de serviços complementares de mobilidade.
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BMW i – Born Electric.
A meta a alcançar a longo termo do BMW EfficientDynamics é combinar a eficiência
com o aumentado prazer de conduzir. A contínua otimização dos veículos, tais como
a sistemática redução do peso, aerodinâmica inovadora e medidas de eficiência dos
motores, assim como ainda o uso de soluções alternativas de propulsão e a
pesquisa de novas tecnologias para fornecer já hoje a mobilidade sustentável.
Seguindo as linhas de pensamento do BMW EfficientDynamics – menos emissões,
mais prazer de condução, a BMW i desenvolve veículos visionários e tecnologias
para a mobilidade do amanhã. Enquanto utiliza uma série de tecnologias existentes
do BMW EfficientDynamics, a BMW i vai ainda um passo mais longe. A BMW i adota
uma abordagem holística com conceitos de veículos em função da mobilidade
elétrica, focando a sustentabilidade na cadeia geral de criação de valor, acrescida de
uma gama de serviços complementares de mobilidade, redefinindo assim o
significado da mobilidade pessoal.
Com duas novas conceções de veículos automóveis, a BMW i cria um novo mundo
de mobilidade visionária. Por um lado, há o BMW i3 Concept. Anteriormente
conhecido como MegaCity Vehicle, o primeiro automóvel completamente elétrico
produzido em série pelo BMW Group. Este concentra-se nas necessidades de
mobilidade em áreas urbanas e como primeiro veículo elétrico "Premium"
reinventando os atributos BMW para o futuro. Por outro lado, há o BMW i8 Concept,
o mais progressista automóvel desportivo – voltado para o futuro, inteligente e
inovador. Mediante a sua conceção única, um híbrido Plug-in que traz juntamente
um motor de combustão e um sistema elétrico de propulsão para criar uma
extraordinária experiência de condução complementada pelo extremamente baixo
consumo de combustível e pelas suas baixas emissões.
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eDrive - Uma nova experiência de condução.
Graças à tecnologia eDrive, a mobilidade elétrica proporciona uma experiência de
condução única e emocionante. A eDrive é composta por um motor elétrico
extremamente ágil, desenvolvido e construído pela BMW, tecnologia de baterias
inovadora e um sistema inteligente de gestão do motor.
Todo o binário do motor elétrico está disponível desde a posição de parado, e a
aceleração é mantida até à velocidade máxima do veículo sem qualquer interrupção.
Isto faz com que os nossos automóveis elétricos sejam extremamente ágeis e
permitam um elevado prazer de condução. As células da bateria de iões de lítio e o
sistema de gestão do motor, foram otimizados em todos os detalhes aumentando de
forma significativa o alcance e o desempenho dos veículos.
Outra grande vantagem da eDrive é a ausência total de emissões locais. Uma vez
que os motores elétricos utilizam corrente elétrica, em vez de combustível, para criar
propulsão, quando os veículos totalmente elétricos e os híbridos com tecnologia
plug-in são conduzidos em modo elétrico não geram quaisquer gases prejudiciais ao
ambiente. Se a energia para conduzir o veículo é obtida a partir de uma fonte
renovável, como por exemplo a energia eólica ou hidroelétrica, os veículos
totalmente elétricos têm um impacto neutro no ambiente, e conservam os recursos
naturais.

O conceito LifeDrive - Design em medida da função.
Diferentemente do anterior processo do chamado princípio de "conversão", no qual
os componentes elétricos são integrados em veículos criados para serem acionados
com motor de combustão, a inovadora arquitetura LifeDrive dos veículos BMW i
destina-se objetivamente a corresponder às exigências técnicas da propulsão
elétrica.
Neste sentido, o motor elétrico e a bateria podem ser acomodados de forma ideal.
Em combinação com uma arquitetura inteligente de baixo peso e o uso inovador de
materiais, a eletrificação do veículo pode ser feita sem haver a necessidade de
proceder a complexas modificações e sem adição de peso. Neste sentido, a
arquitetura LifeDrive concilia um baixo peso total para permitir um longo alcance com
grande disponibilidade de espaço, caraterísticas supremas de condução e altos
níveis de segurança.
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O conceito LifeDrive compreende, essencialmente duas unidades funcionais
separadas e independentes. O módulo Drive integra a tecnologia eDrive, a
suspensão do veículo, e as funções de estrutura e impacto numa construção feita
maioritariamente de alumínio. O módulo Life consiste, sobretudo, numa célula de
passageiros de alta resistência e extremamente leve feita de plástico reforçado com
fibras de carbono (CFRP). O uso de material de ponta através de grandes secções
do veículo asseguram ao módulo Life a sua extrema leveza e ajuda a conseguir
tanto um alcance notável como uma impressionante performance.

Com esta inovadora conceção, o BMW Group deu ao design de baixo peso, à
arquitetura do veículo e à segurança em caso de impacto uma inteiramente nova
dimensão. Tal como um cockpit de um carro de Fórmula 1, o módulo Life fornece
uma célula de passageiros, extremamente rígida e segura. Testes de choques
laterais contra uma coluna de aço, choques laterais e capotamento comprovam as
propriedades impressionantes de segurança deste material extremamente robus
Fibras de carbono: extremamente leves e altamente robustas.
Quando se trata de materiais de baixo peso para automóveis, o CFRP é,
obviamente, a melhor escolha. É extremamente robusto e leve: tão forte como o aço,
mas cerca de 50% mais leve. Nem sequer o alumínio mais leve pode competir com
ele (em comparação, o alumínio é só 30% mais leve).

O módulo Life dos veículos BMW i é construído exclusivamente de CFRP. Deste
modo, os veículos conseguem oferecer uma maior autonomia com as características
típicas de condução da BMW e segurança otimizada. Para além disso, o CFRP é
extremamente resistente à ferrugem e corrosão, tornando possível um tempo de
vida muito maior que as estruturas convencionais de aço, por exemplo.
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O segredo deste material extremamente resistente é a fibra de carbono. Esta é
altamente resistente à ruptura ao longo do comprimento da fibra. As fibras são
tecidas formando estruturas reticulares e embebidas na matriz de plástico para criar
o material compósito de fibra de carbono e plástico CFRP. No seu estado seco, livre
de resina, o CFRP pode ser trabalhado quase como se fosse um têxtil, permitindo
um elevado grau de flexibilidade no que respeita à sua moldagem. O compósito só
atinge a sua forma rígida após solidificação da resina injetada na rede.
A primeira produção em grande série de CFRP A seleção deste material de alta
tecnologia nesta ordem de grandeza, não tem precedentes até aqui no que respeita
à produção de um automóvel como o BMW i3 e BMW i8. Anteriormente, o CFRP era
considerado demasiado caro e insuficientemente flexível para ser trabalhado.
Contudo, com mais de dez anos de pesquisa e otimização de processos, o grupo
BMW, juntamente com a SGL Automotive Carbon Fibres, desenvolve e produz agora
fibras de carbono e folhas de fibra de carbono. Uma unidade de produção de fibra de
carbono ultramoderna e movida a energia renovável está a ser construída em Moses
Lake, nos EUA. Após um período de teste de três meses, a produção de fibras de
carbono, que seguidamente serão processadas na unidade em joint venture com a
BMW em Wackersdorf, na Alemanha, irá ter início em 2011.

Design inspirador.
A BMW i materializa a criação de veículos visionários e um novo significado da
mobilidade "Premium" orientada consequentemente para a sustentabilidade. Isto
pode ser visível e experimentado no design inspirador dos veículos BMW i. Com o
objetivo de criar uma representação visual autêntica da tecnologia inovadora e
traduzir valores tais como baixo peso, segurança e eficiência para os modelos do
BMW i3 Concept e BMW i8 Concept. Estes valores básicos são expressados no
design dos veículos por meio de características que incluem grandes superfícies
transparentes e um interior de grande luminosidade, posição estável e elementos
aerodinâmicos tais como as superfícies de contacto, os cantos do spoiler e
elementos que permitem o fluxo do ar. O BMW i3 Concept e BMW i8 Concept
mediante a sua própria interpretação das conhecidas características familiares do
design BMW, demonstram uma clara ligação à marca mãe BMW.
Design exterior:o elemento que melhor define o conceito BMW i é a sua construção
básica construída em função da finalidade, a arquitetura LifeDrive. Dentro desta
conceção, o módulo Life em CFRP forma o habitáculo para os passageiros,
enquanto que o módulo Drive abrange todas as funções operacionais de condução.
Esta distintiva divisão em duas partes reflete-se também na arquitetura dos veículos.
Os módulos são parcialmente cobertos pelos painéis laterais, mas mantêm-se
claramente distinguíveis. Superfícies expressivas e linhas precisas formam uma
harmoniosa transição entre os dois. Esta sobreposição e interconexão de superfícies
e linhas – o chamado "layering" na linguagem da BMW i – marca a arquitetura
exterior e interior de ambos os veículos.
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Aerodinâmica e design
A aerodinâmica é um elemento importante de uma mobilidade eficiente e, portanto,
da BMW i refletindo-se deliberadamente na arquitetura interior dos dois modelos. O
"stream flow" otimizado do ponto de vista aerodinâmico é uma das mais marcantes
referências dos veículos BMW i.
A forma especial e tridimensional do fluxo aerodinâmico no BMW i8 Concept
melhora a sua eficiência aerodinâmica. A parte inferior da carroçaria dos dois
veículos é totalmente fechada, apresentando uma superfície macia para contrariar a
turbulência que se gera por baixo do veículo que, de outra maneira, aumentaria o
consumo de combustível. Outros elementos aerodinâmicos incluem as condutas de
ar que asseguram um fluxo do ar à volta dos arcos das rodas e os chamados
Aeroflaps na soleira das portas, atrás das rodas dianteiras. Ambas as soluções
reduzem substancialmente os valores de resistência ao ar, aumentando assim a sua
eficiência – e portanto, também a autonomia quando usado somente o motor
elétrico.
Exterior e interior unidos
A conceção das cores e dos materiais cria uma interligação clara entre os veículos –
e entre o seu exterior e interior. As dominantes cores exteriores são o prata Flow e o
preto brilhante. O tom ligeiramente azulado do prata Flow faz sobressair muito bem
a arquitetura técnica e moderna do exterior dos veículos e diferenciando-se
fortemente das superfícies pintadas de preto. Toques contrastantes no azul Stream,
um tom azulado claro e eficaz permitem avivar o estilo dos veículos por fora e por
dentro. A cor também se encontra externamente no logótipo, na grelha em forma de
rim, nas soleiras das portas e no spoiler traseiro. Aplicado mais discretamente no
interior, o azul Stream destaca-se subtilmente do logótipo que se encontra no
volante, das costuras dos bancos, entre as superfícies de pele e as camadas
estruturais do volante, como também do painel de instrumentos e ecrãs. As cores
interiores dão uma imagem muito mais quente, criando um agradável contraste com
a cor exterior. Os efeitos de estrutura de camada do branco Porcelan e os tons
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quentes do castanho moca da pele dos estofos, criam um ambiente moderno e
agradável.
Sustentabilidade no interior
Um aspeto destacável em ambos os interiores caracteriza-se pelo uso, pela primeira
vez, visível de matérias-primas renováveis e tratadas por meios naturais. Sobretudo
o BMW i3 Concept fixa novos padrões no que respeita à utilização de materiais
sustentáveis. Além da utilização abundante de fibras naturais e pele curtida por
processos naturais, 25% do peso dos materiais sintéticos utilizados no interior são
fabricados de matérias-primas recicladas ou renováveis.

Mobilidade inteligente
BMW
i
pensa
para
além
do
automóvel
–
Mobility
Services
Uma parte integrante da BMW i, além dos veículos automóveis, é a oferta adicional
de serviços amplos e voltados para o cliente que podem ser utilizados
independentemente do veículo automóvel. Estes serviços móveis centram-se, por
exemplo em soluções para o aproveitamento mais eficiente do espaço de
estacionamento disponível e sistemas de navegação inteligente que podem também
oferecer informações relativas ao lugar de estacionamento, um serviço de Route
Planning intermodal e no Premium Carsharing. Além da criação e oferta dos seus
próprios serviços, a BMW i também fornece serviços em parceria com outras
companhias, fazendo investimentos estratégicos em fornecedores de serviços de
mobilidade. Para tal, foi criada a BMW i Ventures. A meta desta companhia é alargar
a carteira de produtos da BMW i investindo no alto potencial de fornecedores de
serviços tais como "MyCityWay"" ou "ParkatmyHouse".
Proteção frontal pró-ativa em ambos os veículos o sistema frontal de proteção próativa baseado em câmaras, ajuda a evitar acidentes ou a minorar as lesões. O
sistema, que opera em qualquer âmbito de velocidade, é capaz de detetar um risco
de colisão com os veículos que o precedem, avisando atempadamente o condutor
de modo a que este possa reduzir drasticamente a velocidade e, se possível, evitar
ainda um acidente. Entre os 0 e 60 km/h, o sistema permite agora detetar peões e,
além disso, avisar o condutor para o caso de haver iminência de colisão. O sistema
também permite ajudar através da realização de uma travagem automática de
emergência.
Sistema de ajuda ao condutor na condução urbana – Assistente de estacionamento
e em caso de engarrafamento tendo em consideração que o campo de aplicação do
BMW i3 Concept é, maioritariamente, a condução na cidade, o veículo dispõe de
dois outros assistentes ao condutor – o assistente de estacionamento e o assistente
em caso de engarrafamento. O assistente de estacionamento torna o
estacionamento paralelamente à faixa de rodagem ainda mais confortável, retirando
ao condutor o trabalho completo da manobra de estacionamento, acelerando e
travando automaticamente. Caso sejam necessárias múltiplas manobras, o veículo
consegue comutar entre a marcha à frente e a marcha atrás, sem intervenção do
condutor.
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O assistente em caso de engarrafamento – "Ir com a corrente"
Os engarrafamentos de trânsito fazem parte da condução quotidiana especialmente
nas metrópoles. O assistente em caso de engarrafamento torna a condução menos
stressante nas monótonas condições de trânsito. Deixando o veículo "ir com a
corrente", permite ao condutor chegar ao seu destino num estado de espírito muito
mais relaxado. O assistente para caso de engarrafamento mantém uma distância
especificada em relação ao veículo que o precede em condições de trânsito
particularmente densas, podendo assumir autonomamente o controlo da velocidade
até mesmo a paragem – o veículo também conduz agora ativamente. Isto permite ao
veículo ajudar o condutor a conduzir a direito até a uma velocidade de 40 km/h –
desde que este mantenha pelo menos uma mão no volante.

As funções remotas da BMW i

Graças aos dispositivos móveis o mundo digital, em que vivemos, já não se restringe
ao nosso computador em casa. Este mundo digital tem uma aplicação cada vez
mais maior no nosso quotidiano, e também nos automóveis mediante integração de
terminais móveis baseados na aplicação do BMW ConnectedDrive.

Este está agora disponível dentro do próprio veículo. A integração de aplicações,
baseadas em funções de controlo permitem que o acesso ao veículo seja feito
através de um smartphone quando se pretendem executar funções conhecidas, tais
como bloqueio e desbloqueio remoto do veículo, CarFinder e procura Google do
local (GPS Google).
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Para o BMW i3 Concept e BMW i8 Concept foram adicionadas novas funções,
especialmente destinadas a veículos elétricos às funções remotas já conhecidas do
BMW ConnectedDrive. Estas funções específicas para veículos elétricos incluem um
carregamento e pré-condicionamento térmico da bateria e no interior do veículo. O
carregamento por controlo remoto permite ao utilizador dar início ao processo de
carregamento num momento que pode ser determinado regulando a hora de início
da viagem. Esta função não só permite ao utilizador controlar a carga atual em
qualquer ocasião, como também quanto tempo falta para que a bateria do automóvel
esteja completamente carregada. Além disso, o tipo de eletricidade pode ser
escolhido pelo condutor – da eletricidade particularmente limpa até à particularmente
económica.
BMW i e sustentabilidade.
Desde os primórdios dos anos setenta, a sustentabilidade tem estado sempre
presente na maneira de pensar e de agir do BMW Group. Desde essa altura, foram
otimizados muitos processos de produção e incorporadas inovadoras tecnologias
BMW EfficientDynamics nos veículos do BMW Group, contribuindo
significativamente para a redução das emissões, durante a produção e vida útil dos
automóveis.
Mas a sustentabilidade não se pode reduzir apenas a assuntos ambientais. O BMW
Group dirige-se a todas as três dimensões da sustentabilidade: a ecológica, a
económica e a social. Quão bem sucedido tem sido o BMW Group no que respeita à
sustentabilidade, é o que mostra, mas não só, a sua posição no Dow Jones
Sustainability Index: em 2010, o BMW Group estava na primeira posição da lista de
ranking pela sexta vez consecutiva, tornando-se, assim, a empresa mais respeitante
da sustentabilidade do ramo automóvel.
Para a BMW i, a sustentabilidade é de importância fundamental e algo a que aspira
através toda a cadeia de criação de valor. Foram fixados os objetivos relacionados
com a sustentabilidade logo desde as primeiras fases da estratégia e da conceção
dos veículos BMW i. Para isso todos os três aspetos da sustentabilidade foram tidos
em conta desde a compra, passando pelo desenvolvimento, produção até à
comercialização.
O BMW i3 Concept prova de forma concludente até que ponto foram alcançadas
estas metas de sustentabilidade. Através de todo o ciclo de vida dos produtos
incluindo a produção de energia na Europa (EU-25 Electricity Mix), o BMW i3
Concept apresenta-se, pelo menos, com valores um terço mais baixos no que
respeita ao potencial de efeito de estufa (CO2), do que um veículo muito eficiente no
mesmo segmento com motor de combustão. Se a propulsão do veículo se fizer com
corrente obtida de energias renováveis, o potencial de redução do efeito de estufa
pode ser ainda reduzido para mais de 50%. Isto reflete-se na existência de um largo
número de medidas inovadoras relativamente às fases de desenvolvimento,
produção e reciclagem. Algumas destas soluções foram desenvolvidas pelos
fornecedores. Desta maneira, a BMW i fixa novos padrões de sustentabilidade
através de toda a cadeia de criação de valor.
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Leipzig: a futura fábrica da mobilidade.
O primeiro centro de produção para eletromobilidade na Alemanha é uma fábrica da
BMW: o nosso local de produção em Leipzig. Serão investidos cerca de 400 milhões
de euros na produção do BMW i3 até 2013. A ampliação da unidade criará
aproximadamente 800 postos de trabalho.

A ampliação da unidade de tecnologia de ponta em Leipzig para um centro de
produção para eletromobilidade teve início em março de 2011. Numa primeira fase,
será construído o edifício que albergará a construção de componentes de CFRP.
Serão moldadas aqui peças feitas do material extremamente leve e resistente.
Numa próxima fase, será construído um outro edifício para a produção de peças de
plástico e mais tarde, no mesmo ano, dois outros pavilhões de produção. Nestes
novos pavilhões, serão montadas as carroçarias do BMW i3 e do BMW i8, soldados
e ligados ao módulo Drive. Os primeiros veículos deverão começar a sair da linha de
produção nestes novos edifícios em 2013.
Atualização: A 26 de outubro de 2011, decorreu a cerimónia oficial de inauguração,
com a colocação da última viga, na fábrica da BMW em Leipzig – exatamente no
período de tempo previsto. Na celebração estiveram presentes o primeiro-ministro
da Saxónia, Stanislaw Tillich, e o presidente da câmara municipal de Leipzig,
Burkhard Jung. A partir de 2013, o BMW i3 e um ano depois o BMW i8, serão
produzidos nesta fábrica moderna e altamente eficaz, que será alimentada por
quatro turbinas eólicas no local de produção.

BMW i e Bridgestone.
A criação de um pneu único para um veículo único.
Quando o conceito da BMW i foi apresentado à Bridgestone, tornou-se
imediatamente claro que seria necessária uma conceção única de pneus, para que
os objetivos de desempenho esperados fossem cumpridos

27

Os veículos BMW i têm características técnicas únicas, como um baixo peso e uma
distribuição de peso diferente de qualquer outro automóvel, que precisa de ser
consideradas durante a conceção dos pneus para o veículo.

CAPÍTULO III:TECNOLOGIA BLUEEFFICIENCY NO BRASIL
E INCENTIVOS DADOS A SUSTENTABILIDADE
3.0 TECNOLOGIA BLUEEFFICIENCY NO BRASIL
A Mercedes-Benz do Brasil, realizou em São Bernardo do Campo, São Paulo, a
Semana do Meio Ambiente. Com este inédito evento para clientes, concessionários
e outros parceiros, a Empresa demonstra que está preparada para atender às
demandas por tecnologias cada vez mais amigáveis com o meio ambiente, seja para
uso imediato, como para o futuro.
"Com a exposição de produtos e a apresentação de tecnologias e ações
ambientalmente amigáveis, evidenciamos a competência, experiência e capacidade
da nossa Empresa para a geração de soluções que contribuem com a melhoria da
qualidade de vida e que são sustentáveis, assegurando benefícios também para as
próximas gerações", afirma Jürgen Ziegler, presidente da Mercedes-Benz do Brasil.
Esse evento está totalmente alinhado à iniciativa global "Shaping Future
Transportation" (Construindo o Transporte do Futuro) do Grupo Daimler,
especialmente no que se refere a tecnologias "CleanDrive", que resultam em
veículos "mais verdes".
Por meio de acordo firmado com a ONG Iniciativa Verde, a Semana do Meio
Ambiente da Mercedes-Benz recebeu o selo "Carbon Free". Como resultado, as
emissões de CO2 (dióxido de carbono) geradas pela realização do evento serão
compensadas por meio do plantio de árvores nativas na Mata Atlântica. Dessa
forma, a Empresa contribui para a redução do aquecimento global e para a
recuperação e conservação desse patrimônio natural do Brasil

BlueTec 5 atende o PROCONVE P-7 em caminhões e ônibus
A Mercedes-Benz destacará no evento sua exclusiva tecnologia BlueTec 5. Após
três anos de desenvolvimento no Brasil, com o envolvimento de cerca de 400
engenheiros e técnicos e com mais de 8.000.000 de km de testes com caminhões e
ônibus, o BlueTec 5 mostrou ser a melhor solução técnica para esses veículos no
atendimento à legislação PROCONVE P-7, equivalente ao rigoroso padrão EURO 5,
que entrará em vigor no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2012.
Entre diversos requisitos, a nova norma exige a redução de 80% nas emissões de
material particulado e de 60% nas emissões de Óxidos de Nitrogênio (NOx), em
relação ao padrão atual. Além de atender a essas exigências, os veículos com
tecnologia BlueTec 5 também oferecem um excelente desempenho e reduzem o
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consumo de combustível, diminuindo o custo operacional e assegurando a
rentabilidade para os clientes.
Nos exaustivos testes foram comprovadas ainda a robustez e durabilidade do motor
com essa nova tecnologia, vantagens essenciais para as severas condições do
transporte brasileiro e latino-americano.
Para diminuir o volume de emissões de NOx e obter menor consumo de
combustível, essa tecnologia inclui a adição do ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de
NOx Automotivo) no escapamento do veículo para pós-tratamento dos gases de
escape por redução catalítica seletiva.
Devido a esse processo, pode-se trabalhar com bastante liberdade na otimização da
combustão do motor, o que resulta numa queima mais eficiente e na emissão muito
menor de material particulado e fumaça. Com isso, o motor emite menos gás
carbônico, contribuindo para a diminuição do efeito estufa e o consequente impacto
no aquecimento global.
O ARLA 32, que é armazenado num reservatório específico no veículo, converte o
NOx em Nitrogênio puro e em vapor de água, que são inofensivos à natureza,
melhorando a qualidade do ar.
Outro grande benefício do BlueTec 5 é sua total adequação ao diesel de petróleo e
também ao diesel de cana e ao biodiesel. O uso destes biocombustíveis alternativos,
que vêm sendo amplamente testados pela Empresa, potencializa as vantagens
ambientais e econômicas propiciadas por essa nova solução da Mercedes-Benz.
O êxito do trabalho de desenvolvimento da Mercedes-Benz do Brasil está
representado no evento pela exposição de veículos que atendem ao PROCONVE P7. São eles: o caminhão pesado Actros e um chassi urbano com motor frontal,
ambos já com tecnologia BlueTec 5.
Com a apresentação especial desses veículos, a Empresa demonstra o resultado
concreto de sua capacidade tecnológica para atendimento às rigorosas normas de
controle de emissões.
Figura 3.0
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Automóveis mais econômicos e amigáveis ao meio ambiente
O conceito BlueEFFICIENCY, que abrange diversos desenvolvimentos de
motorização dos automóveis Mercedes-Benz. Esta tecnologia exclusiva ganha
evidência no evento por meio da exposição do S 400 Hybrid, o primeiro sedã
equipado com sistema híbrido de tração, modelo que chegou ao mercado brasileiro
em abril do ano passado.
A combinação do motor V6 a gasolina com um motor elétrico compacto torna este
sedã de luxo o mais econômico do mundo com motor de ciclo Otto. O consumo
médio de combustível é somente de 7,9 litros a cada 100 quilômetros, ou seja, 12,66
km/l (NEDC). Isso possibilita as menores emissões de CO2 do mundo nessa
categoria de automóvel e de desempenho: somente 188 g/km.
O Mercedes-Benz S 400 Hybrid é também o primeiro modelo de produção em série
equipado com uma bateria de íon-lítio especialmente eficiente e desenvolvida para
uso automotivo.
O módulo híbrido possui a função "start/stop", que desliga o motor quando o veículo
está parado, ou abaixo de 15 km/h, como nos semáforos. Quando é hora de andar
novamente, o motor elétrico quase imperceptivelmente reinicia o módulo principal de
força, contribuindo para a economia de combustível e a proteção do meio ambiente.
A Mercedes-Benz também comercializa no Brasil automóveis das Classes C, SLK,
E, CL e S com motores CGI (Charged Gasoline Injection), tecnologia de injeção
direta de gasolina baseada no conceito BlueEFFICIENCY. Este sistema resulta
numa queima mais eficiente, assegurando alto desempenho com redução no
consumo de combustível e na emissão de poluentes.
Durante a Semana do Meio Ambiente, a Mercedes-Benz abordará ainda outras
tecnologias aplicadas à motorização de seus automóveis na Europa, como o NGT
(gás natural veicular), E-Cell e E-Cell Plus (elétricos), Híbrido, BlueTEC Hybrid e FCell (célula de combustível).

Empresa apresenta os resultados de testes com diesel de cana
Confirmando seu pioneirismo no desenvolvimento tecnológico de veículos
comerciais no Brasil, a Mercedes-Benz foi a primeira a testar o diesel de cana no
País. No evento, ela apresenta os resultados com o uso desse biocombustível
alternativo ao diesel de petróleo.
Em conjunto com diversos parceiros, a Mercedes-Benz testou em bancos de prova,
e posteriormente em operações regulares de ônibus urbanos, a mistura 10% diesel
de cana e 90% diesel comercial (com teor de enxofre S50). O novo combustível
proporcionou redução de 9% nas emissões de material particulado, sem aumentar
as emissões de NOx.
Um importante resultado dos testes com o diesel de cana é a manutenção do
desempenho. Nos ensaios comparativos, os parâmetros de controle do motor
permaneceram exatamente iguais. Isso reforça a confiança da Empresa no uso
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desse biocombustível, que se mostra uma alternativa interessante, pois não requer
alteração na estrutura da frota atual.
Outra característica fundamental apresentada pelo novo combustível é a
manutenção do reduzido consumo. Para os clientes, o diesel de cana será
certamente uma opção a mais no uso de combustíveis alternativos no já conhecido e
eficiente motor diesel Mercedes-Benz.

Exposição do Accelo BlueTec EEV com diesel de cana
O potencial ambiental do uso do diesel de cana está demonstrado no evento pela
exposição do caminhão conceito Accelo BlueTec EEV, que atende aos padrões da
rigorosa norma europeia EEV - Enhanced Environmentally Friendly Vehicles
(veículos excepcionalmente compatíveis com o meio ambiente).
A tecnologia BlueTec do motor OM 924 LA EEV, em combinação com o uso do
diesel de cana, ambos em desenvolvimento pela Mercedes-Benz, resulta em 90%
de redução nas emissões de gases do efeito estufa e em 33% de redução nas
emissões de material particulado, em comparação com os limites estabelecidos pela
legislação PROCONVE P-7.
A vocação ecológica desse caminhão conceito ganha destaque também pela
utilização de materiais recicláveis, em especial na cabina, onde, por exemplo, utiliza
como matéria-prima um composto reciclado de garrafas pet no tecido dos bancos.

Desenvolvimentos com biodiesel
Pioneira também no desenvolvimento do uso de biodiesel no Brasil, a MercedesBenz já superou a marca de 2.200.000 quilômetros rodados de testes operacionais
em ônibus abastecidos com este biocombustível: foram 1.800.000 quilômetros com
a mistura B20 e 400.000 com B5.
A Empresa chegou a realizar testes com outros percentuais de biodiesel, de 20%
(B20) a 100% (B100), fazendo controle e acompanhamento de todas as fases, a fim
de garantir aos clientes a confiabilidade dos produtos. Entre essas experiências,
incluem-se testes de operação com caminhões abastecidos com B100, em parceria
com clientes que atuam em condições severas de transporte em médias e longas
distâncias rodoviárias e aplicações fora-de-estrada.
Numa cidade como São Paulo, que conta com uma frota circulante de cerca de
15.000 ônibus, os benefícios do biodiesel são muito evidentes. O uso da mistura B20
em toda essa frota resultaria, por exemplo, numa redução de emissão de
aproximadamente 22% de material particulado, o principal poluente dos centros
urbanos.
Além disso, o biodiesel contribui significativamente para a redução de emissões de
gases do efeito estufa, visto que este biocombustível, além de ser biodegradável,
fecha o ciclo de carbono em até 70% aproximadamente
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Peças remanufaturadas reduzem o descarte no meio ambiente
Item de sucesso na oferta de produtos pós-venda aos clientes da marca, as peças
remanufaturadas da linha RENOV asseguram benefícios econômicos aos clientes e
contribuem para a preservação ambiental.
No processo de produção de remanufaturados, há reaproveitamento de cerca de
70% do metal utilizado originalmente na sua fabricação, reduzindo o descarte de
materiais. Os demais componentes são destinados para reciclagem de forma
adequada e controlada pela Mercedes-Benz, com menor impacto no meio ambiente.
Além disso, o motor remanufaturado emite menos poluentes gerados pelo desgaste
de componentes.
A Mercedes-Benz superou recentemente o marco de produção de 50.000 peças
remanufaturadas no País, desde o lançamento da linha RENOV, em 2004. Este
volume inclui cerca de 28.800 motores e 13.700 câmbios, que são remanufaturados
pela Empresa em sua unidade de Campinas, São Paulo, e mais de 7.500
embreagens, fornecidas pelos próprios fabricantes.
Os produtos da linha RENOV conquistaram ampla aprovação dos clientes pela
alternativa vantajosa que oferecem para a renovação dos veículos. O custo do
produto chega a 55% do valor de uma peça nova. Além disso, a garantia é de 12
meses, sem limite de quilometragem e válida em todo território nacional, e o
agregado usado serve como parte do pagamento do remanufaturado.
A linha RENOV está disponível para diversos modelos de chassi de ônibus, veículos
Sprinter e caminhões Mercedes-Benz, já incluindo os pesados da família Actros, que
chegaram recentemente ao mercado brasileiro. A oferta conta hoje com 58 versões
de motores mecânicos e eletrônicos, 18 opções de câmbios, 28 de embreagens e 10
de motores de partida e unidades injetoras.

Mercedes-Benz reafirma seu compromisso com o meio ambiente
Durante a Semana do Meio Ambiente, a Mercedes-Benz reafirma para clientes,
concessionários e demais parceiros o seu compromisso com as iniciativas
governamentais, empresariais e sociais em prol da proteção ao meio ambiente.
A Gestão Ambiental da Empresa, por exemplo, está alinhada às diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Uma iniciativa voltada à não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
Um dos importantes princípios dessa política regulamentada no País é a
responsabilidade compartilhada durante o ciclo de vida dos produtos, o que envolve
um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, bem como dos consumidores e dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
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Cumprindo seu papel nesse compromisso coletivo, a Empresa conta com um
consistente processo de gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de suas
diversas atividades produtivas e administrativas, como papel, papelão, plástico,
metal, vidro, madeira, lixo comum e produtos perigosos. Para tanto, dispõe de uma
logística interna de coleta e transporte, uma central de resíduos perigosos e uma
central de resíduos recicláveis.
A Mercedes-Benz implementou outras ações e práticas em suas unidades que estão
totalmente baseadas no tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Este é o caso do programa Produção mais Limpa (P+L), conjunto de iniciativas
voltadas à redução no consumo de recursos naturais e energia, redução na geração
de resíduos, reutilização de matérias-primas, aumento da reciclagem, melhoria nos
processos industriais e redução de custos.
Como resultado concreto do programa P+L e de outras ações, a Empresa registra
expressivos ganhos de sustentabilidade. No período de 10 anos, entre 2000 e 2010,
para cada veículo produzido na planta de São Bernardo do Campo, houve redução
de 69% na geração de resíduos, 57% no consumo de água e 24% no consumo de
energia elétrica.
Entre as ações ambientais da Empresa incluem-se ainda o monitoramento periódico
da qualidade do ar, da água e do solo em suas instalações fabris, com foco na
prevenção de impactos no meio ambiente. Para tanto, são utilizados recursos como
Equipamentos de Controle de Poluição, Estação de Tratamento de Efluentes,
treinamentos e auditorias ambientais internas e externas, entre outros.
Também fazem parte do dia a dia da Empresa as atividades de divulgação e
promoção da conscientização em torno de ações ambientais. Entre essas iniciativas
incluem-se os eventos internos de meio ambiente, o Prêmio de Responsabilidade
Ambiental para Fornecedores, o patrocínio do projeto cultural Planeta
Mercedes-Benz - Nosso Mundo Sustentável e atividades comunitárias, como o
Programa Socioambiental do centro comunitário da Vila Paulicéia, em São Bernardo
do Campo.

Rede de Concessionários ambientalmente responsável
Objetivando a ampla mobilização dos seus parceiros para a preservação ambiental,
a Empresa possui ações voltadas para a conscientização e o controle sistêmico dos
processos dos concessionários. Este é o caso do manual Gestão Ambiental, que
compõe o "StarClass", programa de certificação da Mercedes-Benz para sua Rede.
Os processos contidos nesse manual têm como base a norma ISO 14001 e estão
alinhados com os sistemas de gestão implantados nas unidades da Empresa. O
principal objetivo é dar suporte e orientar a identificação e controle dos possíveis
impactos ao meio ambiente provenientes das atividades realizadas dentro dos
concessionários. Isso contribui para o desempenho dos negócios de forma rentável,
sustentável e ambientalmente correta, além de permitir a adoção de uma postura
ética e responsável em relação ao meio ambiente e à comunidade em geral.
Outra iniciativa importante dentro desse contexto é a criação do "Prêmio de
Responsabilidade Ambiental para Concessionários", cujo objetivo é reconhecer e dar
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visibilidade às ações inovadoras que vêm sendo aplicadas sobre o tema. Dessa
forma, a Empresa busca promover uma reflexão sobre a importância da
conservação ambiental, além de estimular a adoção de novas práticas de trabalho.

3.1 Incentivos dados a sustentabilidade
O Brasil na rota das pesquisas
O Brasil também tem investido em pesquisas para a produção de carros elétricos.
Em 2007, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Montagem de Veículo Elétrico,
instalado na Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, desenvolveu o primeiro
modelo de testes, que servirá de base para a produção de novas unidades.Liderado
pela Itaipu Binacional, o projeto contou com a parceria das concessionárias de
energia Eletrobrás, Copel, CPFL,Cemig, Furnas, Ande (Paraguai) e KWO (Suíça).
Também participam a montadora Fiat e Weg, além de universidades do Brasil e da
Europa. O objetivo é produzir, nos próximos cinco anos, protótipos de carros
elétricos que atendam à demanda das companhias de energia envolvidas na
iniciativa. O modelo foi usado pela Eletrobrás durante os Jogos Pan-americanos, no
Rio de Janeiro. “Tais empresas têm grande demanda por esse tipo de veículo. Além
de não poluir o meio ambiente em toda a sua vida útil, o carro elétrico é muito viável
do ponto de vista econômico”, explica Celso Novais, coordenador do projeto no
Brasil. Segundo ele, para quem produz energia, o carro elétrico representa uma
maneira de reduzir drasticamente as despesas com combustível. A linha de
montagem foi instalada pela Fiat em um galpão de 2.200 m², dentro das instalações
da Itaipu. A montadora forneceu o chassi do veículo. O protótipo que serviu de base
para o projeto foi criado na Europa pela Mesdea, empresa que detém a tecnologia
das baterias. O veículo tem autonomia de 120 km e atinge velocidade máxima de
130 km/h. O desafio agora é melhorar a performance da bateria, que demora oito
horas para ser carregada. “Vamos chegar a uma autonomia de 450 km, velocidade
máxima de 150 km/h, tempo de recarga de 15 a 20 minutos. E ainda colocaremos
um ar-condicionado”, garante Novais.Ao longo de cinco anos de pesquisas e testes,
o objetivo é chegar a um veículo comercialmente competitivo e nacionalizado, todo
montado com componentes produzidos no Brasil. Nesse aspecto, a empresa
catarinense Weg terá papel decisivo. Com profissionais em Foz do Iguaçu e parte de
sua estrutura em Joinville, a Weg tem como primeiramissão desenvolver um motor to
talmente brasileiro para o veículo. No primeiro momento, esse item será trazido da
Europa. Ao final do projeto, os participantes pretendem buscar empresas privadas
que se interessem em fabricar o veículo em escala industrial. A mais cotada, por
conta de sua participação, é a Fiat – mas ainda não há definição sobre essa
possibilidade. A Itaipu entrou no projeto a convite da KWO, empresa de energia da
Suíça que coordena outro trabalho semelhante na Europa. Assinado o convênio de
pesquisa e desenvolvimento para a produção de carros elétricos nos dois países, a
Itaipu buscou os parceiros no Brasil. Nos próximos cinco anos, a Itaipu pretende
investir US$ 1 milhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições de protótipos.
Como fruto desta parceria, a Fiat apresentou no Salão do Automóvel do ano
passado, uma versão elétrica do Palio Weekend equipado com um motor de
potência máxima de 15 Kw (20 cv) e torque máximo de 50 Nm (5,1kgfm). Sua
energia é proveniente de uma bateria de níquel situada no fundo do porta-malas e
sua autonomia é de 120 km. Externamente, o Palio Weekend Elétrico é idêntico às
versões movidas a combustível líquido ou gasoso. Porém, é no interior que ele se
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diferencia dos demais modelos com motor de combustão interna. Ao invés da
tradicional alavanca de mudança de marchas, há outra mais curta que se assemelha
a um joystick e que pode ser colocada em três posições: drive, neutro e ré

Veículo a hidrogênio e trem flutuante
Seguindo na mesma linha de produção de veículos não poluentes, a Coordenação
dos Programas de Pós-graduação em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) criou o primeiro veículo movido a hidrogênio no país.
Trata-se de um ônibus que, a princípio, circula de modo experimental pelo campus
da universidade, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, mas que a partir deste ano
trafegará por uma rota convencional, transportando passageiros. Com 12 m de
comprimento – tamanho de um ônibus urbano convencional – o veículo foi
desenvolvido no Laboratório de Hidrogênio da Coppe, sob a coordenação do
professor Paulo Emilio Valadão de Miranda, e poderá transportar 80 passageiros,
sendo 32 pessoas sentadas. Projetado para ter autonomia de 300 km, utilizando
apenas a energia de pilha a combustível –alimentada a hidrogênio – e de baterias, o
ônibus a hidrogênio da Coppe é um projeto ambientalmente sustentável: é
silencioso, não emite gases poluentes e tem como único resíduo a emissão de vapor
d’água. A água que deriva da reação eletroquímica é tão pura que serve para o
consumo. O ônibus é abastecido em um posto localizado no Centro de Pesquisas da
Petrobras (Cenpes), na Ilha do Fundão, construído pela Petrobras, uma das
financiadoras do projeto. O hidrogênio é produzido no próprio posto, a partir do gás
natural. Além da Petrobras, o projeto é financia- do pela Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), com aportes adicionais, financeiro e técnico, das empresas
parceiras Busscar, Weg, Rotarex, Solution, LabH2- Inovação, Guardian e Manvel. O
custo de construção do protótipo brasileiro é cerca de 50% menor que o valor de
venda do similar europeu. Com esse projeto o Brasil passa a integrar o reduzido
número de países que vêm trabalhando em projetos ex perimentais para viabilizar o
uso desta fonte limpa de energia. Outra iniciativa para resolver a questão do
transporte urbano de massa sem gerar emissões vem também da Coppe-UFRJ. O
campus da universidade receberá em 2010, 114 m de percurso do primeiro trem
flutuante por magnetismo do país, o Maglev-Cobra. A Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) liberou a primeira parcela dos R$ 4,7
milhões para a montagem de um protótipo do sistema. O projeto é desenvolvido pela
Coppe, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto Nacional
de Tecnologia. Segundo os engenheiros da UFRJ, o custo-benefí cio compensa: o
preço de implantação das vias – R$ 33 milhões por quilômetro – equivale a um terço
do que se gasta na implantação do metrô no Rio. A ideia dos cientistas e
engenheiros é de que as linhas do Maglev aproveitem viadutos e vias expressas já
implantadas e funcionem como eixos de conexão entre regiões da cidade onde o
metrô e o trem comum não chegam. Se o BNDES liberar outro pedido de verba já
encaminhado, será possível construir 3 km de linha, que cobririam toda a cidade
universitária. Segundo o engenheiro Eduardo David, gerente do projeto, está em
estudo a implantação de 200 km de linhas para a região metropolitana do Rio.
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CONCLUSÃO
A Mercedes-Benz do Brasil mantém, há tempos, ampla sinergia entre o processo
produtivo de seus veículos e a interação harmoniosa com o Meio Ambiente.
Como maior fabricante de caminhões e ônibus do mercado latino-americano, a
Companhia atua de maneira interessante no desenvolvimento de avançadas
tecnologias que possam garantir uma mobilidade mais eficiente e, ao mesmo tempo,
diminuir impactos ambientais.
Com olhar atento sobre as demandas ambientais, a Empresa antecipa o futuro e
apresenta um pacote de soluções totalmente viáveis para implantação imediata.
Entre as principais novidades estão as tecnologias BlueTec 5 e BlueEFFICIENCY,
que equipam os veículos da marca, e os avançados testes em campo com
combustíveis alternativos, como o diesel de cana.
O avanço tecnológico e o pioneirismo da Mercedes-Benz também estão presentes
nos diversos testes com combustíveis alternativos. Além do uso do biodiesel, a
Companhia prossegue com os testes em campo com o diesel extraído da cana-deaçúcar.
Além disso, os colaboradores da Mercedes-Benz formam um time de profissionais
plenamente consciente de sua responsabilidade ambiental. A filosofia da Companhia
nesse sentido engloba as áreas produtivas e administrativas com práticas de
sustentabilidade. Entre os destaques estão o ‘Projeto Produção Mais Limpa’ e as
campanhas fixas com conduta diária em prol da preservação do meio ambiente.
Ao longo de sua trajetória, a Empresa também promove um conjunto de atividades
direcionadas à comunidade visando despertar e ampliar a consciência em relação à
necessidade de preservar a natureza.

WEBGRAFICA
http://economiaambientale.info/2010/metano-classe-b-ecologica-mercedes.html

http://puregreencars.com/Tehnology/Clean-Ultra-Low-Sulphur-Diesel-FuelExplained.html
http://www.motivemag.com/pub/news/Tokyo_Auto_Show_Mercedes_Takes_Diesel_t
o_Hybrid_Country.shtml
http://www.meredes-benz.com.br
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INTRODUÇÃO
O estudo desenvolvido tem como objetivo tratar do tema “Crises econômicas”,
com ênfase na atual que estamos enfrentando com as dificuldades da Europa.
A economia de todos os países possui suas particularidades, porem todas
possuem o mesmo fim, o equilíbrio entre renda e consumo. Quando falamos de
economia global estamos falando de todas as economias individuais de todos os
países se relacionando de forma á alcançar e atender as necessidades de cada um,
sentidos apresentaremos como funciona o sistema sócio econômico que vivemos
hoje a daremos um exemplo de sistema financeiro, apresentando também os
históricos das crise enfrentadas até os tempos atuais.
No decorrer nos trataremos de analises em torno da crise atual com um
olhar critico e um posicionamento diante das questões que surgem a cerca do modo
de como enfrentar tamanha dificuldade nunca antes enfrentada em parâmetro global
afinal as grandes depressões em seu contesto social ainda possuíam economias
isoladas das atividades econômicas vigentes.
No ultimo capitulo traremos possíveis medidas trazidas por especialista e
qual seriam os resultados para os principais países envolvidos e o Brasil para os
anos seguintes ao de 2011.

CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO
E AS CRISES
O capitalismo surgiu no final do século XVIII e veio tomando contornos que
nos apresenta o posicionamento que conhecemos hoje, seu desenvolvimento esteve
sempre orientado pela busca do lucro, porem nos tempos atuas a forma como
adquirir o lucro está entre inúmeras formas.
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O sistema financeiro é um dos setores onde a maior concentração de capital
e a maior circulação de operações assim adquirindo uma enorme influencia nos
acontecimentos com o mercado.
Sobre essa concepção veremos que na maioria das crises o mercado
financeiro estará envolvido assim como as atividade produtivas na apresentação das
crises.
Apresentamos assim o sistema sócio – político que vivemos hoje, com o
intuito de desenvolver nosso estudo dentro de bases solidas para as conclusões de
nossos leitores.

1.1 CAPITALISMO
O sistema capitalista que hoje possui sua característica própria para os
tempos atuais, passou por inúmeras experiências sócias, econômicas e politicas e
teve seu inicio na transição da idade media para a idade moderna, com o
renascimento urbano e comercial dos séculos XIII e XIV que visavam o lucro através
de atividades comerciais.
Três papeis importantes surgem junto com o inicio do capitalismo que são os
burgueses, banqueiros e cambistas, que os estudiosos associam aos “lucros,
acúmulo de riquezas e controle dos sistemas de produção e expansão dos
negócios” (trecho do texto do site Sua pesquisa.com).

1.1.1 PRIMEIRA FASE: CAPITALISMO COMERCIAL OU PRÉ-CAPITALISMO
O inicio ocorro no século XVI e segue até o século XVIII, tendo como
principal atividade as grandes navegações marítimas Europeias. A burguesia tem
como objetivo adquirir riquezas com a exploração de outras terras, longe do domínio
Europeu.
Entre as riquezas desejadas pelos navegantes estava o ouro, a prata e
matérias – primas que não podiam ser encontradas nas terras Europeias. Os
navegantes/comerciantes eram financiados pelos reinos de maior expressão da
Europa na época (Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França), e para poderem
pagar o “empréstimo” tinham que acumular a maior quantidade de riquezas
encontradas nas terras exploradas para garantirem o lucro esperado.
As principais características capitalista presente nesse prio são as seguintes:
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“busca

dos

lucros,

uso

de

mão-de-obra

assalariada,

moeda

substituindo o sistema de trocas, relações bancárias, fortalecimento do
poder da burguesia e desigualdades sociais.” (trecho do texto do site
Sua pesquisa.com).

1.1.2 SEGUNDA FASE: CAPITALISMO INDUSTRIAL
No século XVIII enfim a revolução industrial que possui um caráter de
mudança muito denso e intenso. O cenário é a Inglaterra, porem contamina outras
regiões do mundo em seguida, e a principal mudança é com relação a produção,
onde maquinas substituem artesões, assim maximizando lucros por possuir uma
produção rígida. Entre os benéficos estão a queda nos preços das mercadorias,
porem os aspectos negativos foram muitos, entre eles estavam o surgimento do
desemprego, funcionários explorados, péssimas condições de trabalho, alto índice
de acidentes, salários baixos, além do aumento da poluição e degradação do
ambiente.
O novo formato do capitalismo então agora era formado por donos de
empresas que monopolizavam o lucro e pagavam salários em troca de serviços
prEstados, em fabricas que utilizavam maquinas a vapor na produção.
No século XIX ouve a inclusão da Ásia e África nesse sistema porem através
da exploração da mão de obra e utilizando da força para tirar riquezas as riquezas
dessas terras.

1.1.3 TERCEIRA FASE: CAPITALISMO MONOPOLISTA-FINANCEIRO
Em fim chegamos ao sistema atual que guia as atividades econômicas da
grande maioria das economias individuas dos países. No século XX ocorre o
domínio dos bancos, das grades corporações e um mercado mundial totalmente
globalizado, Aspectos esses considerados os motores do novo capitalismo.
Dentro desse contexto o sistema financeiro é o grande responsável por
guiar, gerenciar e impulsionar a economia e essa reponsabilidade se assume por ser
o centro onde se acumula maior poder de capital e influencia dos Estados. Com um
mercado globalizado, as grandes empresas podem sair de suas terras de origem e
irem buscar em outros países menores custos para sua produção e assim
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consequentemente amentando seu mercado consumidor por poder comercializar
seus produtos em todo o mundo.

Figura 1 ‐ Bolsa de valores de NY Dow Jones.

1.2 SISTEMA FINANCEIRO
Como vimos o principal agente do sistema capitalista que vivemos hoje é o sistema
financeiro. De um modo geral o sistema possui características semelhantes em todo
o mundo porem todos os países possuem suas particularidades, mas que não foge a
regra para se enquadrar nas exigências mundiais para poder estar incluso no
movimento financeiro global.
Como base utilizaremos o sistema financeiro brasileiro. O órgão regulador
das atividades financeiras no país é a CVM e a definição encontrado em seu site é a
seguinte:

O sistema é a soma de todos os instrumentos, mecanismos e instituições
que organizam a capitação de recursos e poupança dos superavitários, para os que
necessitam de capital (deficitários). Os quatro grandes mecanismos são:
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 Mercado monetário: é o mercado que visa garantir a liquidez da economia
com operações que controlam a oferta de moeda e as taxa de curto prazo de
juros. No Brasil o responsável por manter a ordem é o Banco Central do Brasil
com as Políticas Monetárias.
 Mercado de crédito: depende de instituições que intermediam as ações na
oferta de recursos de curto e médio prazo para agentes deficitários que
necessitam de capital. No país o Banco Central do Brasil é o principal órgão
responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste mercado.
 Mercado de capitais: as operações são entre empresas, investidores e
intermediários, na oferta de títulos e valores mobiliários dos deficitários, no
acumulo de recursos de médio e longo prazo. A Comissão de Valores
Mobiliários é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e
fiscalização deste mercado no Brasil.
 Mercado de câmbio: as operações são referente a troca de moeda nacional
por estrangeira (real x dólar). O Banco Central do Brasil é o responsável pela
administração, fiscalização e controle das operações de câmbio e da taxa de
câmbio atuando através de sua Política Cambial no país.
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 Curto Prazo: Crédito e Câmbio, Mercado Monetário.
 Médio e Longo Prazo: Mercado de Capitais.

 Mercado primário: a emissão de títulos e valores mobiliários acontece entre
o próprio governo ou as empresas capitando recursos diretos de investidores.
 Mercado secundário: é definido com a mudança de titularidade ou seja, a
compra e venda dos títulos e valores mobiliários adquiridos no mercado
primário não envolvendo novamente o emissor, assim não representa nova
entrada de recursos ao emissor apenas visa gerar liquidez aos papeis.
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 Distribuição primária: representa a capitação de recursos para aumentar o
capital da empresa que emite novas ações.
 Distribuição secundária: as operações acontecem com ações já emitidas e
os recursos captados são direcionados aos acionistas vendedores e também
podem ser investidores tais como fundos de “Private Equity” (Fundo de
Investimento em Participações).

 Mercado de bolsa: o sistema para compra e venda é o de leilão e são e
operações abertas, representa que o melhor lance é o que compra, as
negociações são feitas através de um sistema informatizado.
 Mercado de balcão: os negócios nesse mercado acontecem apenas entre as
partes envolvidas, ou seja, a negociação ocorre diretamente com os
interessados, vendedor ou intermediário e comprador.

Assim se organiza o sistema financeiro, brasileiro que usamos como
exemplo, porem os sistemas financeiros do mundo não fogem as regrasvividas em
8

nosso país. Agora que conhecemos o sistema financeiro podemos apresentar as
crises e entender melhor porque elas acontecem.

1.2.1 HISTÓRICO DAS CRISES
Uma crise é, basicamente, um desequilíbrio que ocorre em um setor da
economia, se o setor é o principal centro da economia as consequências são ainda
mais catastróficas, podendo assim contaminar todo o sistema econômico. Esses
desequilíbrios também aconteciam quando o capitalismo ainda não era o sistema
vigente, com secas e escassez de algum tipo de insumo para a população, mais
esses acontecimentos eram causados pela força da natureza, situação essa que
ainda pode se aplicar ao capitalismo atual porem, havendo ainda mais fatores para
se levar em consideração nos desiquilíbrios econômicos.
O site vestibular.uol define:

“À medida que o capitalismo evoluiu e que a economia se tornou mais
complexa, as crises continuaram a ocorrer, pois elas fazem parte de
um processo cíclico, inerente ao próprio desenvolvimento econômico.
São flutuações periódicas e alternadas de expansão e contração da
atividade econômica, e podem ocorrer com diferentes intensidades.”

Com base nessas informações começamos então flando da crise de 1873.

1.2.2 PRIMEIRA GRANDE CRISE 1873

A primeira grande crise enfrentada pelo capitalismo foi a de 1873 conhecida
como “Longa Depressão” que durou até 1896.
A economia girava em torno do progresso ferroviário onde as milhares de
empresas que trabalhavam nesse setor concentravam enormes lucros ano após
ano. Empresas de metalurgia e os bancos eram os responsáveis por dar base a
esse enorme crescimento. A especulação em torno desse setor era enorme, onde
todos acreditavam que não haveria fim os recorrentes lucros.
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A ingenuidade e falta de conhecimento desse novo mundo que é o
capitalismo trouce a primeira crise, devido a consolidação e total desenvolvimento
ferroviário por partes dos países industrializados, a procura por esse setor caiu
vertinozamente, causando grande diminuição nos preços, superprodução e falta de
demanda de mercadorias cada vez mais defasadas consequentemente queda dos
lucros.
Assim toda a economia que girava em torno desse setor cai, causando
queda nas exportações, inúmeras falências e desemprego. Em números podemos
destacar que a Inglaterra é a mais afetada com queda de 23% das exportações. Nos
EUA o banco Jay Cooke quebra, forçando a bolsa de valores de Nova York fechar
durante 10 dias. E desemprego chaga a casa dos 14%. Das 364 ferrovias, 89
tiveram a falência como destino. Países como Alemanha, França e Itália, também
sofreram com a crise.
As consequências a essa crise foi à modificação do capitalismo para um
modo monopolista, tentando controlar a concorrência e ocorre assim a formação de
carteis.

1.2.3 SEGUNDA GRANDE CRISE 1929

A grande depressão de 29 foi a maior crise de todos os tempos. O
capitalismo ia a todo vapor, impulsionado pelos EUA que davam suporte financeiro e
de mercadorias para os países Europeus após Primeira Guerra mundial sendo o
centro da economia mundial, produzindo 50% das mercadorias consumidas em todo
o mundo. A década de 20 então foi conhecida como “American way of life” onde
todos invejavam o modo de vida americano, com alto consumo.
Entre as principaís causas da crise estão o súbito corte de importações dos
países Europeus que desejavam consolidar novamente o seu parque econômico, a
incapacidade de manter um alto consumo interno dos americanos devido ao baixo
poder aquisitivo dos assalariados que recebiam salários baixos e representavam a
imensa maioria da população, a enorme quantidade de oferta e a baixa demanda e o
um enorme mercado especulativo e sem qualquerr regulação da bolsa de valores.
Todos esses fatores cominaram na quebra da bolsa de valores de NY que
caiu 40% assim dando inicio a crise.
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Esse acontecimento causou um desemprego de um terço da população
americana

contaminando

todo

o

mundo

que

dependia

das

aquisições,

principalmente de matérias primas por parte dos EUA, que tiveram que cotar todas
as importações. Em números a produção américa teve uma redução de 54%. No
mundo a queda foi do comercio e da indústria foram de 25% e 39%
respectivamente. O Brasil foi afetado com a queda da procura por café, o principal
produto de exportação, com a baixa da demanda o governos teve que tomar
medidas como a compra do café e posteriormente sua queima para evitar uma
catástrofe maior no país.
Como consequência a crise a mudança veio em 1932 onde o presidente
Roosevelt tomou medias onde tornava o Estado mais presente e responsável por
controlar e regulamentar as ações econômicas, com altos investimentos públicos e
uma presença intervencionista continua.
Figura 2 ‐ Foto tirada em no dia 24 de Outubro de 1929 na entrada de Bolsa de Valores de NY

1.2.4 DEMAIS CRISES

Em reportagem desenvolvida pelo jornal Estadão e disponibilizada na sua
pagina na internet, retrata as crises vividas até 2008, porem apresentaremos até a
de 2001, deixando a crise de 2008 para o próximo tópico onde desenvolveremos
com mais detalhes.
 Crise do Petróleo 1973:
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“Com a Guerra do Yom Kippur, a Organização dos Países Árabes
Exportadores de Petróleo decide cancelar a exportação de petróleo
para países que apoiaram Israel no conflito com o Egito e a Síria.
Como resultado, os preços do produto disparam e atingem a casa dos
US$ 12 em 1974, quatro vezes maior do que no ano anterior. Para o
Brasil, o efeito mais notável foi a desaceleração do crescimento
iniciado com o chamado 'milagre econômico': de 9% para 4,6% em
1978.”
 Segunda Crise 1979:

“Em meio à Revolução Iraniana, Ayatollah Khomeini assume o poder
do país e passa a controlar a produção de petróleo, causando uma
segunda disparada nos preços do produto - potencializada pelos
temores de racionamento energético nos EUA. O valor do barril chegou
perto dos US$ 40, o pico da década. No Brasil, houve aumento no
custo dos combustíveis e racionamento. A dívida do País inchou com
os crescentes custos da importação do petróleo. Além disso, o
aumento dos juros nos EUA contribuiu para elevar ainda mais a dívida.”
 Moratória Mexicana 1982:

“O México atola-se em uma crise que culmina com a surpreendente
moratória do governo mexicano em agosto de 1982. Mais de 40 países
recorreram ao FMI, incluindo o Brasil, que viu a retração de seu PIB em
5% e a inflação ultrapassar os 200%”
 Queda histórica 1987:

“Em 19 de outubro de 1987, o índice Down Jones sofre a maior queda
de sua história em um único dia: 22,6%. A combinação de temores com
os empréstimos bancários, a desaceleração da economia e a
desvalorização da moeda americana injetou pânico nos mercados
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americanos e o temor se alastrou pela Europa e pelo Japão. O Brasil
quebrou novamente, suspendendo o pagamento da dívida. Na ocasião,
como na atual crise, o Fed e outros BCs do mundo rapidamente
intervieram, baixando taxas de juros. Na prática, foi a primeira crise que
demonstrou o potencial de rápido contágio do pânico num mercado
financeiro globalizado.”
 Crise da Asia 1997:

“Em 1997, um rápido processo de fuga de capitais e desvalorização
cambial entre os chamados Tigres Asiáticos - Tailândia, Malásia,
Coréia do Sul, Hong Kong, Indonésia e Filipinas - espalha medo nos
mercados internacionais, em grande parte pela surpresa de ver
mercados supostamente sólidos e confiáveis sucumbirem a uma crise
financeira. O mercado dos emergentes foi afetado pela primeira vez,
mas o Brasil conseguiu passar.”
 Crise da Russia 1998:

“Com a crise asiática, o preço dos commodities caiu em todo mundo e
a Rússia, cuja economia depende largamente da exportação de
commodities como gás natural e petróleo, declarou calote de sua dívida
externa privada de curto prazo. A manobra acendeu a luz de alerta
entre os investidores, que passaram a evitar mercados emergentes.
Após ter passado quase sem sentir os efeitos da crise da Ásia, o Brasil
foi afetado, enfrentando forte fuga de dólares. O governo reagiu
elevando a taxa de juros, que chegou ao pico de 45% no início de
1999, e desvalorizando o Real, que até então mantinha a paridade com
o dólar.”
 Ataque de 11 de setembro 2001:
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indicador financeiro. A queda de 1370 pontos no índice Dow Jones foi
uma das piores do século, com os investidores perdendo mais de 8
trilhões de dólares, ou 10% do valor total do mercado de ações. Uma
recessão moderada atingiu os Estado Unidos, e surgiram as primeiras
advertências sobre os riscos no mercado imobiliário.”

1.2.5 CRISE EM 2008
A crise de 2008 é a grande responsável pelas dificuldades enfrentadas pela
e Europa nos tempos atuais. A globalização tem por caráter integrar todas as
relações do mundo, onde países se relacionam de todas as maneiras, e
economicamente falando não se faz diferente, assim uma crise em um país que é
referencia em investimentos e credito seguro como o EUA, contamina toda a
economia mundial, reinando a insegurança e temor.
Explicaremos a crise em 15 etapas trazido pelo site vestibular.uol:

1) O mercado imobiliário américa passa por uma fase de expressivo
crescimento em 2001.

2) O banco central américa então baixa suas taxas de juros estimulando
ainda mais o mercado imobiliário.

3) Com os juros baixos as hipotecas aumentam afim de utilizar o dinheiro
para o consumo com certeza de retorno.

4) Com a alta procura do credito as agencias hipotecarias começam a
disponibilizar crédito a pessoas de baixa renda, até à pessoas com histórico de
inadimplência .

5) Com expectativas de altos retornos os bancos compravam os títulos
“subprime” (títulos de credito concedidos as pessoas de baixa renda e com histórico
de inadimplência) e liberavam altas quantias de dinheiro antes mesmo de o primeiro
empréstimo ser pago.
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6) Esses títulos então eram repassados a outros investidores, pelos banco,
sobre a base dos títulos da categoria “Subprime”

7) Porem o que foi esquecido é que se o primeiro empréstimo tomado não
for pago, gera-se então um ciclo de inadiplencia, causando diminuição na oferta de
credito e falta de liquidez dos títulos “Subprime”

8) Os juros então começam a subir diminuindo assim a procura por imóveis.
Com demanda maior que a oferta começa-se a gerar uma onde de desconfiança em
2006.

9) Com juros mais altos dividas e hipótese aumentam, por consequência a
inadimplência também sobe gerando diminuição no oferda de credito.

10) Sem credito a menos dinheiro disponível, consumo cai e investimentos
também, não gerando empregos e desaquecendo a economia.

11) Com o medo do não pagamentos das dividas dos títulos “Subprime”
bancos Europeus como o BNP Paribas congelou cerca de 2 bilhões de euros de
alguns fundos.

12) O até então aquecido mercado imobiliário entra em pânico com o
congelamento das operações.

13) A crise passou a afetar todo o sistema bancário, afinal, as instituições
financeiras apostavam nos títulos “Subprime”. Várias instituições se viram à beira da
falência, e o auge da crise foi a quebra do banco Lehman Brothers.

14) Instalou-se, assim, uma crise de confiança e os bancos pararam de
emprestar, congelando a economia, reduzindo o lucro das empresas e provocando
desemprego.
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15) Muitos países entraram em recessão, e seus respectivos governos têm,
desde então, tomado diferentes medidas para aquecer a economia e, ao mesmo
tempo, garantir que o sistema financeiro volte a emprestar.
Com essas sequencia de fatos se instalou uma grande insegurança no
mundo econômico gerando diversas restrições ao investimento.
Para concertar o erro causado pela alavancagem sem precedentes sobre os
títulos “pobres” os bancos centrais tiveram que remunerar os títulos adquirindo
dividas para pagar.
Os países que assumiram a reponsabilidade de pagar os títulos foram
contaminados com a alavancagem, os mais afetados foram os países Europeus e os
EUA.
Em estudo desenvolvido pela XP INVESTIMETOS afirmão:

“Com seus balanços comprometidos e as economias alavancadas,
países como Irlanda, Grécia, Portugal, e, mais recentemente, Itália e
Espanha,

vêm

enfrentando

dificuldades

em

realizar

novos

endividamentos. Esse movimento chamado de “rolagem de dívida” é
crucial para que os governos consigam honrar seus empréstimos de
curto prazo adquirindo outros com perfil de longo prazo.”

E concluem:

“[...]a relação de Dívida Líquida de diferentes países como proporção
de seu Produto Interno Bruto (PIB). Fica claro que, atualmente, os
países considerados desenvolvidos apresentam uma relação de dívida
bastante elevada, inclusive bem superior a realidade dos emergentes
como Brasil. Em condições extremas, como é o caso grego, torna-se
muito “caro” rolar tal dívida, visto que o mercado exige taxas maiores
para continuar a financiar a economia. Os receios de que tal evento
aconteça com outros países como Itália e Espanha estão no cerne do
noticiário macroeconômico atual.”
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Assim se apresenta o cenário que continuaremos discutindo no próximo
capitulo.

CAPÍTULO II – AS CONSEQUENCIAS E
DESDOBRAMENTOS DA CRISE
Vemos hoje uma crise digna de respeito, atrelada a uma economia
totalmente globalizada a ao mercado financeiro.
Ao mesmo tempo em que as instituições financeiras tentam de qualquer
forma tampar as arestas, também evidenciam a fragilidade do sistema que impera,
colocando a economia global em risco, porem criando precedentes para se repensar
o sistema.
Devido a crise vivida em 2007/2008 os governos nacionais tiveram que se
endividar para salvar os bancos da falência, porem esse indevidamente ocorreu sem
precedentes de que a resseção continuaria infernizando o panorama econômico.
Os países mais afetados com essa necessidade de endividamento foram
Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e Itália, deixando França e Inglaterra de sobre
aviso.
As dificuldades são aparentes e embora os governos se esforcem os
esforços não são suficientes e as dividas cada vez maiores se tonam mais difíceis
de serem quitadas.
A questão que levantamos então é como superar as dificuldades da crise?
Entre as inúmeras repostas está a estatização dos bancos, mostrando o exemplo de
países como Índia e Brasil que possuem 48% dos bancos sobre poder publico,
facilitando medidas de proteção.
Outro ponto é acabar com as especulações, apenas se baseando de fato em
um astro de riqueza, porem é um caminho difícil precisando de uma regulamentação
forte e de parâmetros mundiais.
Mais um caminho discutido é a Auditoria dos gastos públicos, tendo como
exemplo o Equador que obteve considerável redução de seus gastos.
Independente das inúmeras medidas que surjam, os jovens querem
mudança e agora, os movimentos estudantis da Inglaterra e do Chile se movem em
busca de mudanças na base da força, porem com opinião e objetivos traçados,
como por exemplo, na Inglaterra eles sugerem salários fixos de 30 mil por ano para
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empregados e desempregados e no Chile lutam por uma educação na mão do poder
publico com altos investimentos, fazendo com que deixe de ser objeto de lucro
tirando das mãos do setor privado.
Embora as possíveis soluções ecoem de fato, os bancos buscam mudar
apenas questão de falhas no sistema e não questiona-las.
O problema pode estar um pouco mais além das instituições financeiras
privadas, e o que se discuti então é o poder publico sobre essa situação,
questionada quando vemos que ações de caráter estatal não tem qualquer efeito
sobre a resolução da crise.
Então o caminho não será a retomada do poder sobre o sistema financeiro
por parte dos governos e assim regulamentar esse sistema que so mostra cada vez
mais instabilidade e riscos cada vez maiores?

2.1 DESENVOLVIMENTO DA CRISE
A crise que iniciou-se em meados de 2007, obteve seu agravamento com a
falência do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, adquirindo contornos
sistêmicos e qualifica como a mais destrutiva desde a crise de 29.
São crises dessa magnitude que escancaram os problemas da economia,
que não podem ser notados no momento de calmaria e fartura. Ao serem notados os
desiquilíbrios, desencadeia um enorme pânico em torno dos riscos.
O primeiro problema que surge é a uma liberdade perigosa dada ao sistema
privado financeiro, sem regulamentações e fiscalização, orientados de que o próprio
mercado equilibraria as atividades. Com um mercado totalmente “liberal”, instituições
não bancárias criadas por investidores (seguradoras, fundos de pensão, fundos de
investimento convencionais, hedeg funds etc.), penetraram no mercado. O grande
risco então é o modo como essas instituições trabalham quase única e
exclusivamente com a alavancagem do credito e produtos do mercado de balcão.
Não havendo surpresa que essas instituições não bancárias foram os protagonistas
da atual crise financeira.
A interferência então causou uma multiplicação e redistribuição dos riscos
desse segmento para a economia mundial contaminado as demais instituições
financeiras existentes. Por tanto, uma clássica e simples crise de credito provocou
uma enorme catástrofe que repercute e preocupa mesmo depois de quatro anos da
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eclosão da crise, devido essa contaminação, abalando todos, de instituições não
bancárias a bancárias.
O segundo problema está relacionado com a proliferação da crise que
atingiu com força a zona do euro, agravando problemas enfrentados pelos países
que compõem esse cenário. Evidencia-se então a falta de base solida na instituição
do euro, que emergiu em 2009. As normas adotadas para viabilizar a introdução da
moeda comum europeia tinha como base um formato único sem mecanismos de
adaptação, não levando em consideração a diversidade de cada economia de país
para país. Esse método único tinha por característica “forçar” uma falta união fiscal,
que não foi alcançada de outra forma até então.
Como o agravamento da crise, medidas como desvalorização cambial, e
emissão de moeda para pagar as dividas de títulos publico que em sua enorme
maioria se encontra em moeda como europeia internos, foram impossíveis de serem
adotadas devido a exclusividade do BCE (Banco central Europeu) de emitir a moeda
europeia assim, diminuindo as alternativas para serem tomadas individualmente
dentro do país afetado, para se desafogar da enorme divida publica contraída.
Com a falência do Lehman Brothers, o medo assolou os governos, adotando
assim, medidas que preiam enormes injeções de dinheiro publico para salvar as
instituições financeiras dos países desenvolvidos, visando manter a liquidez da
economia dando garantias para depositantes e credores abrindo mão de enormes
quantias para investir em sua economia. Com base no aprendizado vivido com a
crise de 29 os governos tinham a esperança de não cometer os mesmo erros que
levaram ao alongamento de crise, tomando essas medidas.
O objetivo de certo modo foi alcançado, se levarmos em consideração que
as consequências foram de menor dimensão comparado com 29, porem um objetivo
ainda maior estava presente que era evitar a decadência do sistema financeiro como
um todo. Desse modo a ação dos governos em remunerar com dinheiro publico as
instituições, fez com que a alavancagem produzida pelo setor privado passasse a
setor publico.
No auge da crise ecoou de economistas e bancos a injeção de trilhões por
parte do governo, para o salvamento das praças econômicas dos países
desenvolvidos, porem os aplausos sessaram ao verem os desiquilíbrios fiscais e o
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estoque de divida pública. Cedendo as vontades e pressões do setor privado numa
dinâmica perversa, transformou uma divida privada em uma divida publica.
Figura 3

2.1.1 A VEZ DO EURO

O impacto foi sentido aos países que já vinham enfrentando dificuldades
fiscais, que é o caso da Grécia, a países que se viram forçados a adquirirem altos
empréstimos para atenuar os impactos da crise, caso da Irlanda, e também países
que viam de crescimentos abaixo da media como, Portugal, Itália e Espanha.
As politicas que preservavam os interesses individuais foram abandonadas
pelos países europeus visando retomar a estabilidade fiscal. Nesse sentido países
que não foram tão afetados como Alemanha e França e países que não adotaram a
moeda euro como Inglaterra e Hungria, também adotam essa postura conservadora.
Porem adotar medidas de fortes ajustes fiscais causa uma retração da
atividade econômica consequentemente se arrecada mesmo com os impostos
ampliando assim, o déficit fiscal. O agravamento da situação se deu a relutância de
países como Alemanha e França, de assumirem os riscos vividos pelos países em
situação ruim. Postura essa que se explica por questões domestica, visando não
desagradar à população, que teria que pagar altos impostos para “ajudar” outros
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países. Essa postura porem causou uma enorme aversão ao risco em investidores
para financiar a ajuda a esses países em dificuldade, causando uma enorme
diminuição na entrada de capitais e forçando o BCE em elevar as taxas de juros
visando conter uma possível crescente da inflação acima do esperado.
Com essas proporções a crise pode se voltar novamente ao setor privado,
visto que grande parte do capital das empresas está alocada em títulos públicos,
que até então, eram visto como risco zero. A contaminação dos balanços do setor
publico pela alavancagem contraída da transferência da divida privada para a
publica, deixa em duvida sobre a real solvência do poder publico, elevando a duvida
se realmente haverá força para quitar as obrigações.
Embora os EUA não tenham adotado as mesmas medidas que a Europa,
para incentivar o consumo, os resultados foram muita aquém do esperado não
mantendo a velocidade de crescimento e nem gerando empregos. Ao perder a
maioria no congresso o presidente Barack Obama se viu fortemente pressionado a
mudar a postura e proporcionar uma reforma fiscal o quanto antes.
Diante da dificuldade de manter o “afrouxamento” fiscal o governo americano
parte para um nova tática, mantendo uma politica prolongada de taxas de jutos baixa
até 2010 e em setembro de 2011 inicia a comercialização de títulos públicos de curto
prazo e comprando os títulos de longo prazo que já estavam no mercado, visando
diminuir o diferencial de taxas entre esses vencimentos.
Olhando para as diferentes posturas adotadas pelos países desenvolvidos,
embora estejam enfrentando os mesmo dilemas, são:
 A manutenção do consumo e crescimento, adotadas pelos americanos
(manutenção de politicas anticíclicas);
 A deflação da economia e melhor gestão da divida publica que já havia
alcançado patamares perigosos, adotado pelos países europeus (abandono
de politicas anticíclicas).

Essa divergência mostra que o aprendizado da crise de 29 não foram
devidamente absorvidos, até porque ouve um agravamento e extensão da crise que
ainda assombra todos.
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Figura 4

2.2 LIMITES DAS POLÍTICAS ANTICÍCLICAS

Embora tragam pontos positivos e resultados aceitáveis, as politicas adotas
não atingem de fato o objetivo traçado em sua implantação que é a diminuição do
desequilíbrio fiscal, construção de um crescimento econômico sustentável e geração
de emprego. Não atingir os resultados esperados mostra que os instrumentos fiscais
e monetários já atingiram seus limites diante de uma crise de proporções
gigantescas gerada pelo capitalismo. O limite se caracteriza devido a existência de
enormes mercados financeiros que já se tornaram maiores que o Estado, dessa
forma o Estado se vê força a agir de acordo com o que o mercado deseja afim de
não perder a confiança e o “dinheiro” que esse mercado trás para o Estado, assim
tomando medidas precipitadamente apenas para agradar o mercado limitando sua
ação.
O limite se mantem mesmo pelo fato que as medidas anticíclicas, antes
consideradas e enorme eficiência, apenas atenuam o agravamento da crise, pois se
houver qualquer tipo de desconfiança do mercado financeiro o objetivo de elevar a
demanda agregada esbarra no medo e na aversão ao risco gerada pelo mercado.
Outro ponto que atrapalha e resolução da crise é a briga politica onde os
rumos quase sempre caminham em divergências. Mesmo Estados com politicas
forte estão sujeitos a reviravoltas que podem causar a estagnação, não evoluindo
para a resolução de crise. Politicamente podemos tomar como exemplo a Alemanha
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que impõe severas condições aos países pertencentes à zona do euro a adotarem
politicas contracionistas afim de não quebrarem, vendo que desejam com essa
imposição agradar seus eleitores que não estão dispostos a se arriscar por outros
países, nesse sentido vemos o poder politico influenciando na dissolução dos
percalços. Por sua vez países que aderem a pressão de adotarem politicas
recessivas desagradam sua população. Os EUA enfrentam uma enorme disputa
entre Republicanos e Democratas, e nesse senário que batalha é onde de resolvera
o futuro da maior potencia até então nas eleições de 2012.
Diante desse senário conturbado onde os interesses ainda não encontraram
um comum objetivo, embora esteja escancarado que o desejo é espantar a crise
para bem longe, ainda não se encontraram nenhuma resolução para nenhum
problema levantado. A regulamentação do sistema financeiro continua sem ser
resolvida nem mesmo iniciada. A Europa continua mostrando sua fragilidade diante
da má implantação do euro. O risco dessa crise de se tornas um fato cíclico se
mantem. O caminho para a catástrofe continua devido à aversão de moratória da
Grécia onde contaminaria todos os países da zona do euro.
Embora seja clara a necessidade de agir em comum acordo, as autoridades
relutam em impor suas vontade, porem a catástrofe e necessidade podem enfim
mudar a postura, porem se faz necessário chegar de fato a catástrofe? O medo
pode ser suficiente porem precisa-se infelizmente, estar por um tris para
começarmos a agir. O sofrimento então continua.

2.3 TRANSFORMAÇÃO DO CAPITALISMO
Mais uma vez embora não se pode negar o tamanho da crise, a busca por
explicações correm o risco de ficar apenas sobre as operações de curto prazo, ação
essa que deixa a questão muito mal interpretada já que o problema está muito mais
profundo. Fato que não gera surpresa devido as definições pré – fixadas

do

neoliberalismo, a busca constante por maiores lucros e manipulação de informações
atreves das fontes publicitarias.
Esse processo faz com que cause uma espécie de alienação desviando a
atenção para aquilo é mais cômodo, deixa questões relevantes para se discutir
reprimidas e escondidas. Quando escolhemos não discutir a crise que já pode ser
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considera como a maior do século, deixamos de analisar e localizar qual é o erro
que cometemos e se o rumo para onde estamos caminhando é o correto.
A crise em si não ocorre por fato isolado que acontece involuntariamente, é
um acontecimento que pertence ao próprio sistema capitalista, causado pelas suas
ações e processos, que por sua vez já mostram sua fadiga e erros, enquanto os
novos sistemas se encontram estagnados, nem si quer pensados de fato. A duração
da crise depende exclusivamente da identificação do erro que contamina todo o
sistema e a implantação dos devidos concertos em busca de um equilíbrio. Porem a
dificuldade está na incapacidade de se encontrar o problema em si, como por
consequência fica impossível encontrar uma solução, abrindo precedentes para
movimentos sócio – econômicos surgirem.
Os inúmeros fatores que podem agravar a duração da crise serão
levantados no decorrer do texto e exemplificando os aspectos característicos da
crise e suas transformações.
Figura 5

2.3.1 ESPECIFICIDADES DAS CRISES CAPITALISTAS

As crises estão presentes desde os últimos dois séculos, mostrando ser uma
característica do sistema capitalista. As principais no inicio da implantação desse
sistema sócio – econômico foram as de 1873 e 1896 capitaneadas pelas transições
do sistema agrário para o sistema urbano – industrial, destaque para transição
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ocorrida principalmente na Inglaterra, se diferenciado pelo fato de todo o mundo
manter uma estrutura agraria até o século XIX.
Por mais tarde que tenha sido a transição em países como Alemanha,
França, Itália, Estados Unidos, Japão e Rússia, assim que concluídas inicia-se uma
luta para se definir qual será o substituto da velha Inglaterra no centro dinâmico da
economia. Após duas grandes guerras de 1914 e 1939, o EUA se destaca como o
centro das atenções sendo incomodado apenas pela URSS que trazia uma proposta
organizada e planeja de gestão publica.
No decorrer dessa definição geopolítica surgem dois postos no contexto
social de estrema importância no senário capitalista que foram os burgueses e a
classe

assalariada.

Possuindo

interesses

diferentes

surgiram

movimentos

organizados a fim de dar mais força para o desejo da classe como os sindicatos,
associações patronais e partidos políticos, definindo que a democracia seria a forma
ideal de buscar o equilíbrio dos interesses. Desse modo os ultrapassados métodos
usados no agrarismo são totalmente derrubados e não mais usados no sistema que
se firma o capitalismo mostrando certo acordo entre classe trabalhadora e patrões.
Esse acordo então firma-se apenas após a resolução da crise de 29, quando
o Estado acaba com o total liberalismo e assume reponsabilidade de regular o
sistema, a fim de direcionar os lucros em partes para as mãos dos reais geradores,
os trabalhadores, desse modo a obrigação de trabalhar deixou de bater a porta
cedo, assim os jovens podiam dedicar-se aos estudos enquanto os mais velhos
conseguiam sustentar suas famílias e quando a idade mais avançada chegava eram
sustentados pelos sistemas de previdência gerenciada pelos governos, diminuindo
assim as horas de trabalho para 48 semanais.
Do lado das empresas ouve uma formalização das atividades competitivas
em parâmetros nacionais e mundiais com o surgimento das transnacionais, havendo
necessidade de acordos entre nações. Nesse momento então os EUA se firma como
nação dominante econômica, com moeda a peso de ouro, forças armadas
predominante e invejável complexo produtivo.
A criação das Nações Unidas após segunda guerra que dura mais de três
décadas, permitiu a construção de um dialogo entra nações, para evitar guerras e
conflitos econômicos, não atrapalhando o dinamismo do sistema capitalista que era
por longa data guiado pelo modo americano de consumir “american way of life”.
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Por assumirem a postura urbana – industrial tardiamente no andamento da
Guerra Fria (1947 – 1991) alguns países trouxeram modos totalmente diferentes de
industrialização. Na América Latina se constituiu com a entrada de capitais das
multinacionais, forte influencia do capital publico e da burguesia nacional. A
dependência do capital internacional também é um fator que é característico dessa
forma de industrialização. Na Ásia a industrialização foi capitalizada por forças
estatais e da burguesia nacional, não abrindo para as multinacionais.
Em 1970 alguns aspectos começam a ser questionados no modo urbano –
industrial. Um deles foi à mudança de postura dos Estados Unidos de mudar os
padrões de sua moeda de ouro – dólar. Outro ponto foi à queda das
regulamentações de competitividade e a necessidade de se traçar novas para as
atividades econômicas mundiais pelo excesso de liquidez global, causadas pelas
próprias

multinacionais,

o

enriquecimento

dos

países

exportadores,

pelos

exportadores de petróleo e de atividades ilícitas que ajudavam o enriquecimento de
determinados países.
Nesse sentido tendo como destaque os milagres econômicos de Alemanha e
Japão, coloca-se novamente em xeque o posicionamento de centro dinâmico da
economia. Porem os americanos possuem o contexto social vivido a seu favor, com
o fim da Guerra Frias a Alemanha fica frágil tendo de unificar as duas alemanhas
resultante da queda do muro de Berlin e os japoneses se deparam com um década
de crise imobiliária, assim não alterando a hegemonia americana.
Com a solidificação do neoliberalismo os americanos acumulam excessivos
e recorrentes lucros com o capital fictício, dando destaque para a revolução
tecnológica que era liderada pelas áreas de informação e comunicação. Embora os
números fossem maravilhosos, as consequências da fuga de capitais para essa área
tornou a economia produtiva dos EUA oca, sem nenhuma garantia solida, ou visível.
Ainda no século XX destaca-se o fortalecimento de poder de influencia das
transnacionais obtendo total liberdade para agirem e controlarem tudo que fosse do
seu interesse, apequenando o Estado, e na grande maioria das vezes tendo poder e
influencia maior que do próprio Estado, tendo o consentimento da própria referencia
econômica e politica (EUA) e da organização que representava pelo interesse da
maioria no mundo (Nações Unidas) com a formação do Banco Mundial e o FMI.
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Apenas em 2008 que se apresenta um crise de proporções globais, pois em
1873 e 1929 existiam economias isoladas ou guinadas no socialismo por exemplo.
Quando falamos de parâmetros globais as proporções da crise são ainda
maiores, não atingindo apenas a questão econômica mais também as condições
sociais e de preservação ambiental, afinal a crise não acaba apenas quando se
resolver as questões financeiras, pois, ainda restaram questões como, fome,
miséria, preservação ambiental e falta de instrução. Evidencia-se novamente uma
nova mudança no centro dinâmico, onde fatos que presenciamos como a
dependência dos ajuda dos EUA sobre as decisões do partido comunista Chinês, ou
como o pedido de ajuda da Europa que até pouco tempo era a responsável por
“colonizar” pedir ajuda para suas antigas “colônias” como Brasil e Índia, são fatos
claros de mudanças.

2.3.2 CRISE COMO CONDIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

A crise perdurara até que uma força diferente de agir e produzir surja e
apresente resultados ótimos e seguros. A definição estará na reposta das seguintes
perguntas: quem será o novo centro dinâmico? Como será o novo tratamento entre
Estado e capital? E como será a regulamentação sobre a produção do imaterial?
A mudança de centro dinâmico faz parte do mundo desde de o século XVIII
quando saiu das mãos da Ásia e foi entregue a Inglaterra e no final do século XIX foi
assumido pelos americanos não sendo de forma amigável em nenhum dos casos
sempre após uma forte mudança, e acompanhados de conflitos armados. A questão
que surge é como será a reação dos países desenvolvidos com relação aos novos
ou principais candidatos a assumir o posto de centro dinâmico (Brasil, China e
Índia)? Por não haver um mecanismo que possa firmar quem assume o centro das
atenções, como moeda mundial, forças armadas ou forte complexo industrial
tecnológico, fica-se a duvida.
A instituição de uma nova governança que posso responder e agir com
parâmetros mundiais deve ser criado, porem nada é feito nesse sentido. O G20
ganhou notoriedade nos últimos anos porem não possui autonomia e nem voz ativa
para por em curso mudanças significativas que possam almejar melhorias.
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Em

quanto

isso

as

poderosas

instituições

privadas

assumem

a

reponsabilidade de tomar conta de determinados mercados e de forma relativamente
mais forte até mesmo que os próprios Estados. A dimensão do poder privado é tanta
que seu poder aquisitivo financia seus próprios interesses comprando partidos
políticos, prefeitos, governantes, e até presidentes apenas visando interesses
particulares (lucro) sem nenhum compromisso pelos problemas enfrentados pelas
nações, a democracia então deixa de ser popular. Perguntamo-nos, como assegurar
a preservação ambiental quando a definição do modo de produção preservando a
natureza está nas mão de quem não se importa com a questão?
O fato é que está tudo nas mãos de um pouco mais de quinhentas
transnacionais o poder de decidir, pesquisar e agir, tendo qualquer posicionamento
por parte dos poderosos contrarias ao desejo da maioria que são os interesses das
nações.
Outo problema é a exploração do mercado imaterial sem qualquer
supervisão das autoridades, assim se tornando cada vez mais intensa e
ocasionando bolhas que no final estouram e cominam em crises como enfrentamos
hoje. O capitalismo hoje domina mentes e corações levando o trabalho até onde for
necessário com o desenvolvimento das tecnologias.
A assim segue o capitalismo aumentando o lucro e enchendo os bolsos dos
monopólios (minorias) e sugando até onde é possível os trabalhadores.

2.4 A DESGLOBALIZAÇÃO E SEUS INIMIGOS
A globalização sempre foi imposta pelos então donos da razão e sempre foi
negado qualquer forma de dialogo que posicionasse uma visão contrario ou
diferente, porem com a chegada da maior crise de todos os tempos o debate parece
então necessário na busca de soluções.
Embora a Europa já encontre certas dificuldades com países de menor
dimensão como Grécia, Irlanda, países até então soberanos podem começar a
sofrer em 2012 como o caso da França, porem existem outros fantasmas causados
pela globalização é são: desemprego, precariedade, desigualdade, e perda da
soberania popular.
Um posicionamento totalmente liberal e pacifico, não deixa de ser uma
mascara para parecer bom moço a frente das autoridades de outros países, a fim de
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proliferar as boas relações e estimular o relacionamento para atender os interesses
individuais e ter as instituições ao seu lado.

2.4.1 UM PESADELO ESPETACULAR
Hoje no panorama que vivemos é impossível não se discutir ou esconder
uma crise, a total globalização escancara até mesmo problemas internos que antes
podiam ser resolvidos no silencio e com medidas que não precisariam agradar
aqueles que nem mesmo seriam afetados, porem com a globalização até mesmo
questões internas devem agradar a todos para manter uma imagem amigável e
democrática acesa.
Questões estruturais agora escancaradas são a todo instante mencionadas
e colocadas com pontos chaves das dificuldades, antes assuntos para se resolver
“em casa” agora é de interesse do mundo.
O caráter de isolar certos blocos de indivíduos por não saberem lidar com as
mudanças, é um argumento que não pode ser mais utilizados , afinal quem não sabe
utilizar em um computador hoje?
Utilizar desculpas para explicar a falta de comprometimento com a mudança
não cabem mais, afinal países como China, Índia já monstrão que estão se mexendo
e buscando mudanças com relação aos interesses internos, provocando assim um
desenvolvimento econômico cada vez mais surpreendente.
É indiscutível que todos buscam estar caminhando no mesmo ritmo, como
parâmetro estão os países desenvolvidos e os de economia forte, porem fica claro o
descaso para com aqueles que não têm condições de se quer encantinhar atrás dos
poderosos que é o caso dos países africanos que não possuem recurso nenhum e
foram obrigados a entrarem nesse sistema sem ao mesmo serem questionados.
E nesse cenário enfrentado hoje se levanta discussões constantes até
mesmo para se questionar a globalização.
A desglobalização pode ser considerada o modo de evitar se repetir tudo
que “da certo” em outros países, pois se identificar o problema e agir com base no
problema é o caminho correto em vez de usar apenas a copia disponibilizada pela
globalização.
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Figura 6

2.4.2 DEBATE TENSO NA ESQUERDA

O fato é que nada do tipo foi discutido, nem si quer tratado, assustando ate
mesmo aqueles que estariam dispostos a levar a diante uma mudança de
posicionamento, porem não deixa de ser uma questão totalmente utópica, visto que
já estamos fincados na postura atual há muito tempo, qualquer busca por algo
totalmente contrario seria um novo inicio, que só o fim do mundo criaria ambiente
propicio para ser iniciada.
Se fechar não é o objetivo quando falamos de desglobalização, podemos
interpretar como uma forma diferente de atribuir relações, não somente de capitais e
mercadorias, mais sim de estudantes, obras de arte, turistas, artistas, pesquisadores
estimulando um novo jeito de atribuir a abertura de um país.
Destaca-se então outro modo de cooperação não só comercial ou visando o
lucro, mais sim visando questões estruturais como a desenvolvimento intelectual,
proteção das culturas e apresentação delas de uma forma artística, evitando
preconceitos e guerras que só causariam mais dificuldades para serem sanadas.
Quando se iguala classificando por classes sociais como, por exemplo,
assalariados

da

China

e

da

França,

deixamos

de

observar

inúmeras

particularidades, e se pensar exclusivamente na “classe” deixamos de atender os
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dois diferentes tipos de interesses dos assalariados que pertencem a nações
diferentes, por tanto, enfrentam problemas diferentes, tratar tudo globalmente não é
a única alternativa.
Quando colocamos os diferentes grupos de interesses no mesmo contesto
logo teremos conflitos já que interesses quase sempre atende a um terminado grupo
ou individuo indo contra os interesses de outros grupos e indivíduos provocando
assim incompatibilidade na hora de chegar a um consenso.
Visto que invés de impor interesses e se utilizar da solidariedade e assumir a
reponsabilidade de caminhar todos na mesma direção, defendendo os mesmo
interesses, claramente o bloco “classes” logo terá mais força e buscaram uma
solução comum para todos.
Um ponto que a desglobalização pode se apoiar é a construção ou
manutenção de uma governança soberana, oferecer a população total soberania
sobre o pedaço de terra que lhe foi designado.
Mais contra está às oportunidades que a globalização oferece entre eles
condições de gigantescas de rentabilidade, escolher pela desglobalização é abrir
mal de muito.

CAPÍTULO III – O QUE FAZER PARA ATENUAR A CRISE
Nos tempos atuais de muitas incertezas e inseguranças, surgem muitos
caminhos a seguir, nem sempre ou quase nunca estarão claros e bem sinalizados,
assim formulando diversos pontos de vista.
Orientados por especialistas no assunto a revista EXAME trás reportagem
falando sobre os possíveis rumos que a economia mundial pode tomar com analise
de especialistas experientes no assunto.
Entre as analises falaremos sobre o centro da crise atual a Europa, as
condições que está e ficara a economia Americana, e o papel dos emergentes nesse
contesto, não se esquecendo do Brasil.

3.1 UMA CRISE, DOIS ROTEIROS
Guiados pela opinião da maioria dos analistas pode-se identificar dois
possíveis caminhos a serem tomados, dependendo apenas das posições que serão

31

tomadas no decorrer dos dias, e quanto maior for o tempo para se tomar a decisão
pior pode ser as consequências enfrentadas por todos.

O cenário básico vê a crise em processo com desaceleração econômica
branda na Europa com 70% de probabilidade:

1. A Grécia consegue reestrutura sua divida com austeridade fiscal
conseguindo um pacote de ajuda da União Europeia.

2. A Europa sofre comum leve contagio por parte de países como Itália,
Espanha e Portugal, forçando-os a tomar medidas de contração da divida
publica. A demanda por importações cai em toda Europa. O crescimento
global do comercio então em 2011 cai de 6,5% para 5,8%

3. Estados unidos mantem retomada tímida do crescimento e fogem da
recessão. O crescimento o PIB americano fica na casa dos 1,5% nos
anos de 2011 e 2012. Os preços Commodities caem globalmente -4%
depois de sofrerem uma desvalorização de 60% nos últimos dois anos.

4. Entre os Emergentes a China consegue manter seu crescimento na casa
dos 8% e 9% nos anos de 2011 e 2012, mesmo com a queda das
exportações da Europa. No Brasil, mantem a volatilidade no cambio
sofrendo leve desvalorização, dando mais competitividade aos produtos
nacionais no mercado internacional. O aumento do risco provoca uma
fuga de capital especulativo do país.

5. Conclusão: embora as incertezas provocadas pela crise que continuem
na Europa o Brasil mantem o crescimento na casa dos 3,8% para 2011 e
3,6 para 2012

Outro possível cenário é a crise intensa e leva a uma recessão nos países
ricos com 30% de probabilidade de ocorrer:
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1. A Grécia decreta calote provocando perdas gigantescas para os bancos
Europeus.

2. Na Europa ocorre o contagio imediato de Espanha, Portugal e Itália,
forçados a reestruturar suas dividas publicas com a chance de países
saindo da zona do euro. Consequentemente uma corrida bancaria
ocorreria, havendo grandes chances de falências. O credito entre banco
é congelado assim travando o credito internacional.

3. Os Estados Unidos podem então sofrerem com uma resseção com forte
desvalorização do dólar. Os bancos americanos então entrariam em
pânico gerando um colapso mundial, devido ao fato dos bancos
americanos terem 478 bilhões emprestados aos países como Grécia,
Irlanda, Espanha e Portugal.

4. Os Emergentes sofreriam com a queda da demanda por produtos,
principalmente a China, provocando uma queda no crescimento de 8%
para 5%. O Brasil sofreria com a contaminação do credito domestico
aumentando os juros para o consumidor. Os preços dos Commodities
caem afetando o saldo da balança brasileira. Investimentos caem e o
desemprego sobe de 6% para 8%.

5. Conclusão: a resseção dos países desenvolvidos pode gerar resultados
na economia brasileira para 2012 na casa dos -0,7% a 2%.

3.2 EUROPA
Com as gigantescas economias que pertencem a zona do euro, é a pequena
economia da Grécia quem ira definir os rumos da crise mundial. Com uma divida
interna de 340 bilhões, fica nas mãos do demais países ricos a salvação do país. A
probabilidade de se chagar a um consenso de ajudar e organizar uma saída são
grandes porem ainda á chances de não ocorrer. Pois a decisão influencia muitos
interesses políticos principalmente na Alemanha, porem a não ajuda poderá trazer
consequência ainda piores como a dissolução da União Europeia.
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Claramente a Grécia não terá condições de horar com seus deveres sozinha
e a busca por uma solução organizada vem sendo traçada pelas autoridades
Europeias. A não injeção de recursos por parte dos países ricos poderá sem duvida
fulminar num calote que provocaria a necessidade de capitalização ou até mesmo
nacionalização dos bancos, contaminariam os países que também enfrentam
dificuldades embora suas situações sejam diferentes contendo ativos que poderiam
ser vendidos para quitar suas divida. Por tanto, medidas como a compra de títulos
desses países por parte do BCE e depósitos aos bancos também poderiam ser
medidas que evitariam o agravamento da crise.
O calote da Grécia causaria uma crise mundial com proporções até maiores
que as vividas em 2008 afetando outros mercados e agravando a crise em países
que já sofrem com dificuldades.
O rompimento da união europeia é uma situação pouco provável de ocorrer
pelo fato que custar muito mais aos países do que uma solução dentro da zona do
euro, isso porque se invés disso a Grécia reestruturar sua divida terá um ou dois
anos de resseção porem voltara a crescer consequentemente conseguirá pagar
seus compromissos. Já para a Alemanha sair da zona do euro provocaria a
necessidade da criação de uma nova moeda que nasceria supervalorizada e assim
derrubaria drasticamente suas exportações provocando uma resseção. Nesse
sentido a probabilidade de manutenção da zona do euro é a mais provável.
Por mais complicada que seja a situação politica atual, onde interesses
domésticos muitas vezes influenciam na tomada de decisões, já que a união
europeia cota com 27 países é pouco provável que aja falha politica com não se
alcançando uma solução comum.
O cenário Europeu pode e muito influenciar as economias emergentes em
um cenário caótico a começar com aversão ao investimento, que ocorreu em
setembro havendo grande fuga de capitais desvalorizando a moeda e deixando mais
caro os financiamentos das empresas no exterior. A queda dos preços dos
Commodities. A queda do PIB mundial afetando as exportações e o consumo
desiquilibrando os instrumentos da economia dos emergentes.
Assim ficaria o cenário na Europa com os diferentes rumos que podem ser
tomados.
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Figura 7

3.3 ESTADOS UNIDOS
Com a crise europeia a economia americana já fragilizada pela eclosão das
dividas privadas e publicas em 2008 sofre com a incerteza. As dificuldades para
conseguir implantar medidas que estimulem o investimento e faça gerar empregos
patinam no insucesso. A esperança está na capacidade de inovação que sempre
caminhou junto com o sucesso americano.
As dificuldades que os Estados Unidos enfrentam são frutos de erros do
passado como guerras sem motivo que geraram gastos desnecessários, e o
agravamento da crise na Europa pode ser uma catástrofe para os americanos por já
terem tomados todas as medidas possíveis na crise de 2008 assim os americanos
passaram de o maior credor do mundo para o maior devedor do mundo. O fato é
que o Governo assumiu a reponsabilidade das dividas tornando as dividas privadas
em publicas assim se não tomar uma postura para quitar parte dessa divida os país
passara por serias dificuldades assim como os japoneses passaram nos anos 90
perdendo 2 décadas.
A estratégia adotada pelo governo de investidas no curto prazo não parecem
ser a medidas ideais, pela aversão que o mercado se posicionou com a operação
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twist por exemplo. Outro erro está no incentivo ao mercado imobiliário que acabou
de passar por uma crise.
O crescimento esperado para os EUA é de 1,5%, ou seja, não criação de
empregos, assim se permanecer as taxas altas de desemprego fara com que os
jovens procurem por empregos que paguem menos e não exigem treinamento
gerando menos produtividade e aumentando na desigualdade social.
Por mais que cresça timidamente, a economia americana ainda anda frágil
pelo fato da grave crise financeira, porem o que pode se destacar é a crescente de
mercados como o tecnológico que mantem seu desenvolvimento, e não podemos
deixar de considerar a capacidade de inovação em momentos de crise americana.

3.4 EMERGENTES
Na crise de 2008 países como Brasil, China, Índia e Rússia enfrentaram sem
maiores dificuldades, porem uma nova crise pode não ser não fácil de solucionar,
pelo fato de os emergentes contarem com seus próprios problemas para
solucionarem.
O maior problema enfrentado pela China é interno e não as crises da Europa
ou Estados Unidos, a inflação é o grande vilão que se não for controlado pode
causar dificuldades. A china agora começa a crescer com qualidade assim terá
menores índices de crescimento porem crescerá com qualidade. De um modo geral
as crises são boas para a China, pois os forçam a pensarem em um modo de
sobreviver sozinhos, sem dependerem das grandes potencias e assim quem sabe
virar a potencia. A China assim vem assumindo o papel de centro das ações
propondo uma moeda totalmente implantada em seu país até 2015, visando evitar
as instabilidades dos países europeus e os EUA. Nesse sentido todos os
componentes do Bric são figuras cada vez mais importantes nas questões
comercias, como por exemplo, a Índia que embora não apresente um
desenvolvimento igual ao da China, mostram um crescente aumento da produção
assumindo um importante papel de

importador de commodities assim o Brasil

aparece como importante fornecedor.
As retrações das economias europeias e dos EUA sem duvida culminariam
numa retração das economias dos principais países emergentes, visto que são os
maiores consumidores do mundo, assim o caminho para evitar que a crise cause
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danos maiores seria o controle com o endividamento mantendo grande atenção,
pois como exemplo podemos ver as dificuldades enfrentadas hoje pela Europa.
Outro ponto importante é o controle da inflação, que a China vem mostrando que
busca esse equilíbrio na busca do resfriamento de sua economia. Medidas
protecionistas devem ser abandonadas, pois em longo prazo os danos são ruins
para as economia.
De fato é impressionante como a China enfrentou a crise de 2007 e 2008
nesse sentido os efeitos provocados pela atual não são de proporções maiores que
as vividas, assim visto a facilidade de enfrentar a primeira eles passariam
novamente sem maiores problema. Qualquer redução do consumo dos países
desenvolvidos sem duvida seria sentido, por serem grandes consumidores dos
produtos Chineses, porem é verdade que o consumo interno chinês vem em uma
crescente assim compensando e equilibrando a balança. A China conseguiu tirar
300 milhões de pessoas da miséria e ainda possui 1 bilhão de pessoas que precisão
ascender economicamente precisaram de educação, moradia e comida, nesse
sentido a muito o que se ocupar os chineses sem precisar olhar para a crise.
Figura 8

3.5 BRASIL
Com relação aos acontecimentos externos o Brasil não pode fazer nada de
fato para evitar a explosão da crise, porem não se aplica quando nos referimos
internamente.
Na ultima década o Brasil apresentou uma sequencia de crescimento
econômico. Desse modo que milhares de pessoas saíram da pobreza para a classe
media incentivando fortemente o consumo interno. Fato esse que manteve a
economia firme em meio a eclosão da crise de 2008. Novamente é posta a prova
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esse poder de consumo interno com a crise grega, o colapso dos bancos europeus e
o risco de resseção das economias desenvolvidas. Por mais que não seja uma crise
nacional é impossível ficar ileso, e as consequências já foram sentidas na primeira
crise com uma súbita diminuição no crescimento. Diferentemente da ultima onde
todos foram pegos de surpresa diminuindo a economia brasileira em 0,6% de 2008
para 2009, desta vez a eminencia da proliferação da crise está a nossa frente. O
fortalecimento interno é a principal arma e o primeiro ponto a ser destacado é
atenção com a inflação para criar pilares firmes que sustente as demais ações.
Para 2012 se espera um crescimento aquém dos tempos de bonança. Os
números mais prováveis estão na casa dos 3,5% para 2011 e 3,7% para 2012,
destaque para a taxa do período passado que quase chegou aos 8%. Independente
das dificuldades os resultados não são considerados ruins visto que o Brasil
conseguiria passar pelas dificuldades e ainda criaria bases solidas para mudanças
de longo prazo. O desaquecimento econômico pode contribuir com a redução da
inflação brasileira. De um modo inusitado a crise poderia trazer aspectos positivos.
As previsões são otimistas e contabilizam a inflação dentro do esperado e a
taxa de desemprego muito próxima dos 6%, a menor da historia brasileira. Além do
credito na casa dos 12%, apenas -8% a menos que em 2010, porem mantendo uma
ótima media com relação ao cenário. Mantendo o cenário mais otimista o Brasil
conseguiria atrair ainda 50 bilhões em investimentos estrangeiros. Já em um cenário
catastrófico tendo a moratória grega, a contaminação das demais economias em
crise, o colapso bancário europeu e a recessão dos países desenvolvidos, somado a
mediada erronias adotadas pelo governo brasileiro poderem elevar a inflação a
media dos 6,5% além de causar uma retração no PIB de -0,7%.
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Figura 9 Gráficos dos possíveis cenários para o Brasil para 2011 e 2012 – Revista Exame Edição 1001

3.5.1 AS EMPRESAS REAGEM
Diante das mudanças as empresa já começa e rever seus planejamentos e
por em cursos mudanças para corrigir de acordo com a adaptação ao cenário. Um
exemplo é a empresa Kimberly-Clark, fabricante americana de produtos de higiene e
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limpeza, visto que sues custos tenham subido em torno de 15%%, já ampliaram sua
carteira de fornecedores a fim de reduzir os gastos com a alta do dólar. Embora as
dificuldades estejam presentes o planejamento da empresa não mudou para os
próximos cinco anos onde desejam abrir uma fabrica no nordeste. Já os executivos
das empresas Minerva, JBS e Marfrig já olham com bons olhos a variação do
cambio visto que torna o produto nacional mais competitivo no exterior.
Porem o ponto negativo está com a falta de movimentação do governo
brasileiro que até o momento não anunciou nenhuma medida com relação ao
mercado. Países como Chile e Peru já anunciarão medidas como a austeridade
fiscal nos gastos públicos e o adiantamento de obras de infraestrutura para 2012
respectivamente.
A tomada de medidas é de estrema importância visto o resultado alcançado
em 2008 quando o governo injetou 80 bilhões provenientes dos depósitos
compulsórios feito pelos bancos, quando a liquidez secou. Medida essa que
manteve as linhas de créditos ativas e uma economia em atividade. Hoje o deposito
compulsório acumula quantia de 400 bilhões de reais, desafogo em momento de
aperto. Porem a medidas tomadas custou caro ao governo que teve de manter a
baixo os gatos públicos e mexer pouco na taxa de juros.
Teses de cortes de juros estão sendo tomadas atualmente pelo banco
central que anunciou um considerável corte da taxa de juros, porem medida que não
trouxe nenhum planejamento junto provocando apenas incertezas com relação a
inflação. Um corte de 50 bilhões para esse ano sem duvida será usado para 2012
onde os reajustes dos salarias dos servidores públicos de 14,4%, criação de 55.000
vagas no setor publico federal e o reajuste do salario mínimo aumentando os gastos
previdenciários são os culpados.
Outro fator que merece atenção são as questões estruturais onde o Brasil
apresenta problemas gravíssimos. O desenvolvimento estrutural é sem duvida um
fator a ser desenvolvido nesse momento de crise. A medida de aumento do imposto
sobre carros importado, esta calcado na proteção dos empregos internos e na busca
por inovação, porem além de gerarem retaliações como, por exemplo, pela china
que teve prejudicada a comercialização das suas marcas JAC e Chery, como
também mais medidas com caráter protecionista podem causar atraso tecnológico e
total desiquilíbrio com relação à competição com as empresas do exterior.
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O Brasil é considerado uma das economias mais fechados do mundo, em
levantamento gerado por uma consultoria os países mais respetivos são Singapura,
Hong Kong e Dinamarca, tendo o Brasil numa lista com 125 países apenas na 87º
posição. Entre as medidas necessárias está o investimento em educação. Medidas
que visão o crescimento apenas industrial não tem caráter de longo prazo e olhar
com atenção para a educação é outro ponto de estrema importância e que vem a
muitos anos empurrado com a barriga pelas autoridades.
A crise atual sem duvida possuem raízes mais profundas indo além de 2008,
porem só evidenciada com o colapso bancário. O Brasil sem duvida depõem de
ferramentas para agir, no curto prazo visando o longo.

CONCLUSÃO
Crises sempre são momentos de desespero e sinônimo de graves resultados
gerando desemprego, aumentando da miséria e construindo um imenso ponto de
interrogação, quando tudo ira passar?
Mais junto com a resolução vem um novo aprendizado e mudanças que
podem significar nunca mas lidar novamente com um momento não critico como o
vivido. Porem no sistema que vivemos sem duvida crise viram a todo instante afinal
todo sistema trás falhas ainda mais quando ele trabalha no máximo de sua
produtividade, patamar esse que sempre é alcanço mesmo depois de fortes crises.
A mudança do centro dinâmico é outro pondo a se destacar, onde
economias desenvolvidas hoje dependem da ajudar de potencias emergentes que
trazem uma nova proposta de lidar com o sistema onde a produção e consumo
internos são pontos fortes.
A possível estabilidade europeia que será alcançada com uma solução
organizada gerando reestruturação da divida grega e injeção de dinheiro para o
movimento do credito e os EUA conseguindo por em pratica medidas que de fato
alcance os desejos estipulados que são o aumento dos investimentos e geração de
emprego sem duvida serão alcançados porem antes que isso aconteça economias
como as do Bric podem assumir o controle da economia mundial.
O Brasil possui totais condições de assumir tal posto, porem precisa apenas
por em pratica medidas de reestruturação e investimento em capital humano com a
educação.
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Vai crise e vem crise estaremos aqui aprendendo e trabalhando para evitar
ou que seus efeitos sejam apenas como “Marolinhas” como diz o ilustre expresidente da republica do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
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1 Introdução
1.1 Antecedente Histórico
As tecnologias começaram a permear todas as áreas e principalmente o
marketing, assim que a world wide web se expandiu nos anos 1990, tornando-se
acessível ao público em geral. logo, o marketing sofreria mudanças na sua atuação,
adquirindo uma nova denominação, como: “marketing digital”.
O tema vêm sendo abordado intensamente no meio empresarial e acadêmico,
ganhando maior relevância à partir de 2000, devido ao grande crescimento do
acesso à internet e barateamento da tecnologia, culminando em um novo modo de
viver e conseqüentemente, no modo como os negócios acontecem.
Por fim, para se obter sucesso e permanecer no mercado, as empresas
precisam compreender e inovar nessa nova área, propondo serviços e produtos que
se enquadrem a esta nova perspectiva, assim como, aprender a se relacionar nesse
novo ambiente, para atender as necessidades dos consumidores.

1.2 Objetivos
O Objetivo da pesquisa é compreender as estratégias de marketing digital,
usadas no mercado brasileiro, o processo de implementação e verificar os
resultados obtidos. A empresa Tecnisa S.A, do ramo da construção civil, foi
escolhida como estudo de caso, por adotar uma gestão de marketing, baseado no
conceito de web 2.0 e abarcar, sempre, o uso das mais modernas plataformas da
internet e estratégias digitais, considerada umas das maiores referências no assunto
no Brasil e fora dele.

1.3 Problema da Pesquisa
Apesar do crescimento vertiginoso do marketing digital e sua aplicação,
seguindo a tendência de que as pessoas gastam mais tempo na internet a cada ano
que se passa, ainda existe uma grande carência de profissionais e empresas,
especializadas ou aptas a criar e inovar, de forma estratégia e benéfica, sobre as
práticas de marketing digital. Isso está acontecendo pelo fato do mundo se encontrar
em pleno processo de transformação, em que grandes potencias mundiais, como os
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Estados Unidos, se encontrarem em situação econômica delicada e ver surgir novas
forças, como o Brasil, China e outros.
Em contraposição, mesmo o Brasil apresentando um cenário favorável, outros
países ainda são bem mais preparados e desenvolvimento ao que refere-se ao
marketing digital.

1.4 Justificativa
A ausência de investimentos sólidos em pesquisas, pelas empresas e governo,
aliada a diferença cultural do mercado brasileiro, como também pela escassez de
publicações bibliográficas nacionais, resultou no interesse em compreender como as
empresas empregavam recursos e elaboravam suas estratégias, explorando a
internet e o marketing digital.

2 Fundamentação Teórica
2.1 Introdução à Internet
A internet surgiu nos Estados Unidos, em 1970, devido a projetos envolvendo o
governo e universidades. O objetivo era simplesmente interligar computadores em
áreas remotas. Contudo, na década de 80, com a popularização dos computadores
pessoais e a liberação do domínio da tecnologia para o público, indiciou o
desenvolvimento para a expansão da era digital. Nos anos 90, a internet atingiu
bilhões de usuários, devido a criação da World Wide Web, permitindo ampliar e
explorar suas possibilidades, através do compartilhamento e transferência de dados,
comunicações instantâneas de mensagens, correio eletrônico e outras ferramentas
que viriam a surgir.
As práticas de Marketing Digital no Brasil só se intensificaram à partir do ano
de 2002, devido a evolução da tecnologia e o fornecimento de uma banda larga mais
acessível e veloz , assim como, pelo incentivo à pesquisas acadêmicas e o interesse
e investimento das empresas.
De acordo com a Internet World Stats, 1,96 bilhões de pessoas tinham acesso
à Internet em junho de 2010, o que representa 28,7% da população mundial.
Segundo a pesquisa, a Europa detinha quase 420 milhões de usuários, mais da
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metade da população. Mais de 60% da população da Oceania tem acesso à internet,
mas esse percentual é reduzido para 6,8% na África. Na America Latina e Caribe,
quase 175 milhões de pessoas tinham acesso à Internet.
O número de pessoas com acesso à internet no Brasil em qualquer ambiente
(domicílio, lan houses, trabalho) alcançou a marca de 73,9 milhões, segundo o Ibope
Nilsen Online. A pesquisa do último trimestre de 2010 apresenta um crescimento de
9,6% no número de usuários conectados, comparada ao mesmo período de 2009. O
total de brasileiros com acesso à internet em casa aumentou 24% e soma agora
52,8 milhões. O conjunto de internautas que possuem acesso em domicílios e no
trabalho também é responsável pela expansão, com aumento de 19,2%, totalizando
56 milhões em fevereiro deste ano.
Entretanto, a Internet ainda precisa ser melhor decifrada pelas empresas.
Entender a avidez dos anseios, carência, desejos e necessidades do consumidor e
traduzi-los para o mundo digital e conseguir aproximar-se do novo consumidor,
denominando como “2.0”. VAZ, Conrado Adolpho(2008, p.)
O consumidor passivo que senta em frente à TV, que lê o seu jornal ou revista,
e que depois não compartilha sua opinião ou experiência com outros, como
acontece através das redes sociais, não mais existe. Agora ele compara produtos,
preços, marcas, às vezes até em outros países, através da internet. Obtém
informação sobre qualquer assunto, através dos sites buscadores. Todavia, o
mercado ainda apresenta grandes dificuldades em como investir na internet e gerar
retorno, mesmo sabendo que o custo é infinitamente mais baixo que o investimento
nos meios de comunicação tradicionais.
Ainda é incompreensível para o mercado o motivo de empresas de pequeno
porte ou marcas novas ganharem espaço, de um dia para o outro, e as empresas de
longa data, perder market share ou até fecharem suas portas.
Um exemplo interessante são os sites de clube de compra, que oferecem
produtos e serviços bem mais baratos, adotando o conceito de economia de escala,
para tornar viável a comercialização e que acaba ajudando empresas, antes
desconhecidas, a gerar lucro e visibilidade, sem terem que investir grandes quantias
em mídia e marketing.
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O poder das relações, no ambiente da internet, promove a força da
comunidade e da sociedade. O marketing é o maior dos beneficiados, pois tem em
seu poder a possibilidade de obter informações sobre o comportamento do
consumidor de forma rápida e concisa. Em pouco tempo, levanta-se dados, definese objetivos, corrigi-se erros, armazena-se mais dados e obtêm-se os resultados. O
desenvolvimento da tecnologia e dos produtos eletrônicos permite acesso à
informação a todo o momento e em qualquer lugar. Agora somos todos interligados
através de notebooks, celulares, tablets e outros. O custo dos serviços de telefonia
são cada vez menores e mais competitivos, traçando uma perspectiva totalmente
diferente, onde as classes sociais e de regiões remotas do mundo, podem acessar a
mesma informação, havendo uma integração de mundos, dentro do mundo virtual.
Conforme dados fornecidos pela Tecnisa, no mercado imobiliário, o momento
da tomada de decisão é de extrema importância. O consumidor realiza pesquisa
intensa e consulta familiares, amigos e opiniões online para realizar sua escolha, ou
seja, todo mundo é mídia. O monopólio da informação e da comunicação
simplesmente desapareceu e tanto a mídia quanto as empresas precisam aprender
a lidar com esta nova organização de forças.

2.2 Introdução ao Marketing
Conforme Kotler (2006, p. ):
“ O marketing está por toda parte. Formal ou informalmente, pessoas e
organizações envolvem-se em um grande número de atividades que poderiam ser
chamadas de marketing. O bom marketing tem se tornado um ingrediente cada vez
mais indispensável para o sucesso nos negócios. O marketing afeta profundamente
nossa vida cotidiana. Ele está em tudo o que fazemos – das roupas que vestimos
aos sites em que clicamos, passando pelos anúncios que vemos.”

2.3 Conceito de Marketing
Segundo a American Marketing Association, a definição de Marketing é:
“...uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a
criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a
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administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e
seu público interessado”.
Peter Drucker apresenta a questão da seguinte forma:
“Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing
é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja adequado à
ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente
disposto a comprar. A única coisa necessária então seria tornar o produto ou o
serviço disponível.”

2.4 O Marketing Digital
Segundo Kotler(2008), o marketing haverá de se adaptar as novas regras do
mercado:
“O ciberespaço prenuncia uma era em que o processo de compra e venda
torna-se mais automatizado e conveniente. As empresas conectam-se entre si e
com os clientes em uma rede virtual homogênea. A informação da internet flui pelo
planeta em um instante e sem custo. As partes vendedoras têm mais facilidade para
identificar compradores em potencial, e os compradores tem mais facilidade para
identificar as melhores partes vendedoras e os melhores produtos. O tempo e a
distância, que representaram grandes custos e barreiras comerciais no passado,
encolhem imensamente. Os comerciantes que continuarem a vender nas formas
antigas lentamente desaparecerão de cena.”
Benjamin e Wigand oferecem algumas idéias sobre os mercados eletrônicos:
1.

A medida que os custos de informação diminuem, os mercados

caracterizados por muita informação e custos de coordenação são preferidos pelos
compradores.
2.

Produtos habituais ou padronizados são cada vez mais negociados nos

mercados eletrônicos, já que o cliente não precisa ver nem verificar estes produtos.
3.

Produtos capazes de oferecer adequada assistência técnica tem boa

chance de serem vendidos nos mercados eletrônicos.
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4.

Os mercados eletrônicos evoluem de hospedagem da venda de marca

única (como o site da Ford) para a hospedagem da venda de multimarca.
5.

Empresas com canais não eletrônicos de vendas bem sucedidos

também procuram criar canais eletrônicos de vendas, quando prevêem uma
elevação dos lucros totais.
6.

Os links eletrônicos entre empresas crescem nas seguintes situações:

a.

Quando os grandes compradores, como o Wall-Mart, percebem

grandes economias a partir da administração centralizada de compras e estoque,
exigindo que seus fornecedores criem um link eletrônico com eles;
b.

Quando as economias em termos de produção tornam-se expressivos

a partir dos acordos de fornecimento just-in-time, que exigem links eletrônicos entre
o produtor e seus fornecedores;
c.

Quando as empresas percebem grandes economias decorrentes do

fato de terem poucos mas grandes fornecedores, que ficam mais intimamente
ligados a elas.

2.5 Pilares do Marketing Digital
2.5.1 Grau de atividade do consumidor
O grau de atividade do consumidor é um conceito que explica a intensa
atividade do consumidor nos dias de hoje em relação a gerar informação positiva ou
negativa utilizando a web.
Segundo Adolpho( ):
“A regra é definida pelo grau de atividade do consumidor somado ao grau de
atividade das empresas no mercado, que deve ser maior ou igual do que o
coeficiente “K”( que e a combinação do preço do produto, custos de aquisição,
reputação da empresa, falta de informações a respeito do produto e outros fatores
que prejudicam a venda) para que ocorra uma transição comercial”.
Essa conclusão deve-se ao fato da mudança de comportamento do
consumidor, que deixa de ser passivo e trás mudanças efetivas nos investimento e
comunicação para as empresas e a responsabilidade de propagar suas
preferências. O consumidor 2.0 gosta de ser independente, tomar suas próprias
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decisões, pesquisar, escolher, reproduzir vídeos, comentar em fóruns e blogs, gerar
áudio, participar ativamente, comentar, criticar e indicar.
Na comercialização de bens ou serviços há perdas e ganhos, e é exatamente
onde o marketing se apóia, pois, para se aproveitar dessa atividade, é preciso que o
consumidor sinta na comunicação uma certa atratividade de que esta levando mais
valor do que o preço pelo qual está pagando.
Contudo, apesar da inversão de papéis, onde as empresas deixariam de
investir milhões, para se aproveitar dos inúmeros meios que a internet oferece, a
quantidade das quais realmente aproveitam e entendem essa atividade ainda é
muito pequena. Por outro lado, a tecnologia deixa de ser acessível somente às
grandes corporações, tornando as micro e pequenas empresas competitivas.
Contudo, devem usufruir inteligentemente dos recursos providos pela internet como
o Youtube, Twitter, perfil no Orkut ou Facebook, os blogs, o estratégico
posicionamento orgânico na busca do Google, links patrocinados, Slidshare, Picasa,
Flickr e outras ferramentas semi-prontas, todas elas gratuitas.
Portanto, o direcionamento do marketing pode ser totalmente transformado se
for compreensível que, quanto mais as empresas puxarem para si o papel ativo na
relação com o mercado, mais terão de investir. É preciso compreender e se
aproveitar de que as limitadas verbas de marketing, não serão capazes de cobrir as
ilimitadas frentes da internet.

2.5.2 Encontrabilidade
A encontrabilidade, auxiliada pelo grau de atividade do consumidor, é a
primeira, senão uma das mais importantes ferramentas estratégicas de marketing
digital com reais chances de sucesso. Na internet, o primeiro passo é conseguir que
o consumidor chegue até você, em meio a quantidade quase infinita de sites
disponíveis na rede. O que não assegura retorno do investimento ou lucro. Além das
empresas prospectarem clientes, como o de costume, agora os clientes invertem a
lógica e começam a prospectar empresas.

Permanecer em casa e poder obter

informações e preço de produtos, compará-los aos concorrentes, não pagar
estacionamento e a segurança, são algumas das vantagens da internet.
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Na verdade a encontrabilidade não é algo novo e próprio do comércio
eletrônico. No formato antigo, era necessário alto investimento em comunicação,
pois, para ser encontrado com facilidade, era preciso que a mensagem fosse
repetida várias vezes. Ou seja, fazer o consumidor memorizar a marca, mensagem,
produto e etc.
Hoje, com a web 2.0, além do custo ser bem mais viável, se dá pela
inteligência na segmentação das palavras, idéias, afinidades e etc. E desenvolvida
uma estratégia para que o link apareça entre os primeiros, nos sites buscadores, e
os consumidores induzidos a clicá-lo.
De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Google, o usuário dispende
apenas 5% do seu tempo nos sites de buscas e o restante dos 95% em outras
atividades. Tirando proveito dessa nova forma de promoção das empresas, o
Google criou uma forma de lucrar, mesmo sendo gratuito o seu principal serviço,
ofertando as empresas que paguem pelo posicionamento e destaque de seus links.
Portanto, o tempo para convencer o consumidor a optar pelo seu site é escasso,
diante das diversas opções. O Google definiu uma regra de contagem de cliques no
link. Quanto maior for a quantidade de cliques naquele site, melhor posicionado ele
estará. Porém, há como rejeitá-lo, que o levará, conseqüentemente, a posições
desprivilegiadas.
O método correto é adotar uma palavra-chave que mais se aproxime da
busca do usuário e quando o link for apresentado, será evidenciado através da
palavra digitada e o título em negrito. Abaixo dele, segue o lead, que descreve
brevemente o conteúdo do site, deixando por conta do usuário a decisão de acessálo ou não.
Mais uma vez, é preciso ressaltar que apesar de seguir o método, ainda não é
garantia de que o consumidor efetue a compra. E necessário que o conteúdo
apresentado retenha a atenção do cliente, e induza-o a clicar no link.
Portanto, é preciso pensar estrategicamente, não tomando como base
somente o consumidor, mas também o Google. Criar um lead com no máximo 70
caracteres e extremamente atrativo, de forma que as ferramentas do Google e os
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usuários, desejem optar pelo sua página e um dos passos fundamentais para o
sucesso da encontrabilidade.

2.5.3 Usabilidade
No dicionário, um dos significados encontrados para a palavra “usabilidade”
se traduz pela capacidade de um objeto, programa de computador, página da
internet, etc., de satisfazer as necessidades do utilizador de forma simples e
eficiente. E esse deveria ser dos principais alvos almejados por todos que trabalham
com a internet, para que seus sites se tornem mais intuitivos e atrativos. Porém,
grandes e pequenas empresas, novatos ou experientes programadores, agências
especializadas ou não, cometem os mesmos erros, criando sites complexos que
tornam a experiência em um jogo de adivinhação. O conceito de grau de atividade
do consumidor é deixado completamente de lado,pois, o que deveria permitir uma
intensa atividade, gastar-se pouco tempo e ser de fácil compressão, acaba se
tornando o oposto. O cotidiano das pessoas é cada vez mais corrido e se reflete em
tudo o que a circunda.
A existência de softwares como o Photoshop, Flash e outros, capazes de criar
sites cada vez mais sofisticados, de altíssimo padrão de design, convergência e etc.,
comprometem a navegabilidade usual, dificultando

a retenção do usuário, lhe

restando a pior opção, que é deixar a página. Vídeos, imagens, pop-ups, animações,
podem parecer, num primeiro momento, o que garantirão a permanência do
visitante, pelo altíssimo nível de interação. No entanto, a rede mundial de
computadores, depende integralmente de uma expansível e acessível banda larga
para possibilitar que todo o seu potencial seja aproveitado. Porém, no Brasil, esse
processo ainda está se desenvolvendo e deve ser levado em consideração pelos
especialistas da área.
O design denomina-se por qualquer processo técnico e criativo relacionado à
configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato. Algo cada vez
mais presente na cultura atual, e utilizado para agregar valor, criando uma
oportunidade de lucro sobressalente, se comparado a outro que não o tenha.
Entretanto, a visão limitada ao design, acaba por impugnar os conceitos do
marketing digital, esquecendo-se da experiência do usuário, que pode ser um leigo
no domínio da internet, criando uma dissonância cognitiva. Porém, não é permitido
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esquecer que este mesmo usuário é um potencial consumidor e que pode não
efetuar compras, simplesmente por não terem criado uma caminho simples e que
permita que qualquer pessoa possa usufruir de suas funções. A frustração causada
por não se conseguir navegar confortavelmente, está diretamente ligada a rejeição
da marca e a baixa taxa de retorno.
Segundo pesquisa do site shop.org em conjunto com o Instituto Forrester
divulgou, em meados de 2007, uma pesquisa que lançou uma luz sobre o que a
usabilidade pode representar em termos de vendas. Segundo a pesquisa, a taxa de
abandono ou desistência de compras on-line fica entre 47 e 53% do total. O dado
não afirmar completamente a usabilidade sendo o principal fator, no entanto, se
fossem reduzidos ao menos 10% dessa chance, resultaria em um grande fatia do
mercado não aproveitada.
Esse fator influência também os buscadores, e suas funções analíticas, que
conseguem identificar a alta taxa de rejeição, gerando um possível custo as
empresas, que deverão superar a falha registrada, podendo muitas vezes serem
irreversíveis. O HTML é a linguagem mais apropriada para a criação da base dos
sites e ao mesmo conseguem atender as exigências dos buscadores, mesmo sendo
mesclado com outras tecnologias, como Flash, Java e outras.

2.5.4 Credibilidade
O processo de construção de “credibilidade” de uma marca ou empresa
relaciona-se diretamente ao grau de “confiança” e “segurança” que ela transmite ao
consumidor, desde o primeiro contato ou até mesmo antes. No comércio eletrônico
esse processo não ocorre de forma diferente. Em contraposição, requer um
conhecimento ainda mais aprofundado sobre as motivações de compra, visto que,
os produtos, profissionais e pontos de venda já não são mais sensíveis. Transforma
o ato da compra em uma pesquisa quantitativa e qualitativa, em que o site Google,
as redes sociais e os blogs pessoais ou institucionais, se tornam as principais fontes
desse novo modelo de consumo, em que os usuários compartilham suas
experiências, qualificando-as ou não, tornando-se referência para outros conectados
a rede. A informação deixa de ser manipulável, transitando da propriedade das
empresas para a o controle dos consumidores. Valendo-se da antiga regra de que o
“boca-a-boca” é o melhor e mais forte meio para a concretização da “credibilidade”,
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porém, deve estar apoiada e ser maximizada pela intensa atividade do consumidor,
que será capaz de modificar as perspectivas de receita do negócio.
Um estudo feito pela Talk Interactive com apoio do Instituto Data Folha
mostrou que, quanto maior a complexidade do produto ou serviço, maior é a
pesquisa que o consumidor faz antes de se decidir pela compra.
As redes sociais estão no cume de uma das tantas alterações decorridas do
comércio eletrônico, em que os usuários consideram as informações sobre as
empresas ou marcas, tomando como diretriz a referência ou reclamação de outros
usuários. Sites como os da Amazon e Kaboodle são os pioneiros. No Brasil a
empresa Tecnisa foi a primeira a vender oficialmente um apartamento pelo micro
blog Twitter. Outros site brasileiro, o Buscapé, desenvolveu um aplicativo que
permite o usuário a vender diretamente do seu perfil criado no Orkut. Estas novas
ações estão sendo denominadas de “comércio social” e os empreendedores devem
ficar atentos a estes novos movimentos, para agirem a tempo.
Exemplo, tirado do livro Google Marketing de VAZ, Adolpho(2008, p. ), conta
a história do fabricante e distribuidor on-line de computadores DELL, em que um
consumidor insatisfeito criou um blog chamado de “DELL HELL”, logo tomou
proporções mundiais e se transformou em um canal apropriado para todos os outros
tantos insatisfeitos com a marca. Uma simples opinião pode gerar lucro ou prejuízo.
As empresas, globais ou não, devem mudar o seu comportamento para gerir de
forma inteligente sobre esse novo viez. O Google é o único que dispõe de
ferramentas capazes de mensurar a reputação de uma empresa, verificando o
número de ocorrências com menções neutras, positivas ou negativas. O outro
recurso é o Google Analytics que mensura a taxa de conversão por visitante aquela
informação.
Portanto, para se obter rentabilidade e credibilidade é preciso valorizar a
opinião dos consumidores. Extasiá-los na prestação do serviço é uma excelente
forma de conquistar depoimentos e seguidores nas redes sociais. A tecnologia dos
softwares de segurança devem ser perceptíveis e de fácil compreensão por parte de
qualquer consumidor. É preciso que ele confie no sistema de segurança do seu site,
partindo do princípio de que ele irá ceder informações pessoais, bancárias e etc. Se
comprometer uma única vez nesse quesito e não ter uma segunda chance para
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tentar. A qualidade da informação, a quantidade de dados providos, os formatos, por
exemplo: vídeos, apresentações e etc, são grandes ferramentas de estímulos para
as compras. Há também de se exaurir dos recursos persuasivos para que a
mensagem não seja somente “quantidade” e “qualidade”, pois estamos tratando de
marketing. O fundamento é exceder a expectativa, o desejo é traduzi-los à
percepção do consumido.

3 Introdução à TECNISA
A internet é o segundo meio com maior alcance no Brasil, perdendo somente
para a TV, esse alcance vem alterando cada vez mais o comportamento do
consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente e participativo no meio
digital e para isso as empresas precisam ser cada vez mais inovadoras e dinâmicas
para atender esse público exigente.
Chleba (1999, p.31) diz que a internet veio para ser um novo meio de
comunicação. É um recurso único para a obtenção rápida de grandes volumes de
informações.
O surgimento de novos modelos de negócios, novos e novas aplicações vêm
transformando a forma de comunicação entre empresa e consumidor. Essa é uma
comunicação no meio digital é muito mais ágil e barata.
A Tecnisa está atenta para essa mudança e cada vez mais está explorando a
internet como forma de se aproximar cada vez mais do consumidor
A Tecnisa identificou, através de uma pesquisa, que sua marca era
desconhecida até mesmo por seus consumidores e para isso adotou estratégias de
branding, atualmente o índice de reconhecimento da marca não atingiu o patamar
desejado, mas aumentou muito desde a pesquisa.
A internet ajudou muito a Tecnisa a buscar o seu reconhecimento. No
princípio o atendimento on-line ao consumidor era feito por pessoas especializadas
em internet, com o sucesso deste atendimento, ele passou a ser feito por corretores
treinados para o atendimento on-line. O atendimento feito por esses corretores
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treinados reduziu custo e tempo à Tecnisa e um grande salto de vendas aconteceu a
partir desse momento.
Em 2006, foram 140 unidades vendidas pela internet, rendendo 50 milhões à
empresa. Em 2007, esse número saltou para 352 unidades e gerou um faturamento
médio de R$320 mil por unidade. Em 2008 foram 510 unidades, 1,4 por dia.
O Diretor de Marketing da Tecnisa, Romeo Busarello, atribui o sucesso na
web à dois fatores: a pesquisa do consumidor através do corretor e a economia de
tempo. A primeira faz com que o consumidor esteja no anonimato com o
atendimento on-line, não é necessário o fornecimento de dados pessoais e ele não
se sente intimidado com a presença do corretor, no caso de um consumidor leigo,
normalmente um consumidor de primeira viagem em busca de seu primeiro imóvel.
A segunda faz com que o atendimento seja eficiente e mais breve, antes se gastava
tempo para economizar dinheiro, agora gasta dinheiro para economizar tempo. O
diretor explica que “As pessoas não possuem mais tempo para visitar estandes,
apartamentos ou encontrar corretores”.

3.1 História da Tecnisa
Em 22 de setembro de 1977, o então estudante de engenharia civil da
Politécnica da USP, Meyer Joseph Nigri, criou a Tecnisa Engenharia com o sonho
de se transformar em uma grande construtora e incorporadora no segmento da
construção residencial brasileira.
Exatos 30 anos após a sua fundação, em 1º de fevereiro de 2007, a Tecnisa
passou a ser listada na BOVESPA, no Novo Mercado, como empresa de capital
aberto e se inserindo entre as maiores e, sobretudo, melhores construtoras e
incorporadoras do Brasil. Sonho alcançado pelo empreendedor, engenheiro e
estudante, Meyer Joseph Nigri.
Alguns números expressam a grandeza da Tecnisa: nestes 32 anos foram
mais de 5 milhões de m² quadrados lançados e mais de 10.000 clientes felizes,
residindo

e

investindo

em

imóveis

com

a

marca

Tecnisa.

Desde 2002, a Tecnisa foi a primeira empresa a adotar a internet como meio de
intenso canal de comunicação e vendas em sinergia com o marketing tradicional. O
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projeto se consolidou e ganhou status de unidade de negócio como um eficiente
canal de captação.
Dentro da Tecnisa a internet não é vista somente como um canal de
comunicação, como também um ponto-de-venda. Está relacionada não só com à
experiência da marca como também de compra

3.2 Entendendo o cliente da Tecnisa
Entender o perfil do cliente, processo decisório e razões para a compra, são
fundamentais para fortalecer as ações na internet e aumentar a assertividade da
comunicação.
O perfil do cliente da Tecnisa é predominantemente uma pessoa bem
sucedida com renda média mensal de R$ 8,000,00 que reside ou pretende residir na
cidade de São Paulo.
Por ser uma pessoa com um rendimento mensal alto, é uma pessoa
altamente informada e fatores culturais passam a ter grande relevância. A internet
está muito presente no seu dia-a-dia, seja no trabalho ou em uma simples
navegação em casa, então a Tecnisa tem que estar presente nesse meio.
O fator social também tem grande relevância. O imóvel é o bem mais caro
que uma pessoa irá adquirir durante toda sua vida, assim, ele irá buscar informações
dentre as pessoas mais próximas e em seus grupos de referências como forma de
se sentir seguro na compra deste imóvel. O imóvel irá lhe proporcionar status
perante os grupos de relacionamento.

As redes sociais podem ter um papel

importante no processo de decisão de compra, para isso a empresa tem que ser
transparente e objetiva para atender as expectativas de pesquisa e avaliação do
cliente.

3.2.1 A Tecnisa no meio digital
Desde 2002, a Tecnisa foi a primeira empresa a adotar a internet como meio
de intenso canal de comunicação e vendas em sinergia com o marketing tradicional.
O projeto se consolidou e ganhou status de unidade de negócio como um eficiente
canal de captação.
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Dentro da Tecnisa a internet não é vista somente como um canal de
comunicação, como também um ponto-de-venda. Está relacionada não só com à
experiência da marca como também de compra.

3.3 As práticas de marketing digital da Tecnisa.
3.3.1 Site corporativo

Ilustração 1: Site da Tecnisa.

Ter um site corporativo não é nada novo hoje em dia, diversas empresas
possuem sites corporativos. A Tecnisa adota um portal onde todas as informações
completas de todos os imóveis e atendimento de vendas durante o ano, todos os
dias e a qualquer hora.
"...muitas empresas pensam que estão usando a internet simplesmente
porque mantêm um website e até mesmo vendem online. Contudo isso representa apenas 10% das
oportunidades oferecidas por esse canal” (Kotler 2004, p.115)

Um atendimento a qualquer hora do dia ou da noite permite que o usuário
obtenha um atendimento com tranqüilidade após seu expediente de trabalho e a
brasileiros que residam no exterior.
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O atendimento é praticamente instantâneo. É possível interagir com a equipe
de vendas através do atendimento on-line (chat), atendimento por e-mail ( resposta
em até 15 minutos), telefone tradicional (a ligação é completada instantaneamente).
È possível também agendar visitas a empreendimentos e visualizar em tempo real a
central de vendas da Tecnisa.
O layout e a navegação do sites foram simplificadas. È possível chegar a
qualquer ponto do site em somente três cliques.
Segundo Kotler (2004, p.117):
“[...]As empresas precisam descobrir como agregar valor aos seus
sites a fim de atrair visitantes repetidamente.”

3.3.2 Blog corporativo
Poucas empresas ousaram entrar na web com um blog corporativo, a Tecnisa
foi uma delas. Nos primeiros posts, a Tecnisa identificou que um blog seria um ótimo
canal de questionamento para os consumidores.
Os administradores do blog recebem um SMS assim que um comentário é
postado, bem como um aviso por e-mail. Tudo é avaliado e somente comentários
sobre ofensas gratuitas são desconsiderados. Todas as críticas sobre a empresa
são respondidas o mais rápido possível.
Como dito anteriormente, todas as críticas ou questionamentos são
respondidos o mais rápido possível, mas só isso não é o suficiente, é necessário
uma resposta objetiva e que esclareça o questionamento e para isso a TECNISA
criou uma sinergia entre os departamentos para que haja uma boa comunicação e
que todos participem das respostas às críticas bem como na elaboração do
conteúdo do blog corporativo.
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Ilustração 2: Site do Blog corporativo.

Atualmente, existem diversas definições acerca do que é um blog, que
segundo Cipriani (2006):

[...] não há uma definição correta, uma vez que essa
ferramenta adquiriu várias finalidades com o passa do tempo. Em uma definição
genérica, o blog é uma página da web, de fácil manipulação referente à inserção de
conteúdo, o que o torna uma fonte de comunicação, ou simplesmente um diário online.
[...] o conteúdo precisa sempre ser voltado a um segmento de
clientes. Se sua empresa fabrica cadeiras, abra espaço para dicas de decoração ou
publique projeto de clientes. [...] Se você presta serviço de seguros de automóveis,
promova curiosidades da vida sobre quatro rodas ou explore as notícias do trânsito
de maneira bem humorada. (CIPRIANI; 2006, p. 40).

3.3.3 Google Adwords e Links patrocinados
Essa iniciativa melhora o posicionamento do nome da empresa no ranking de
buscas pela internet, assim como em links patrocinados nos principais sites do país.
Segundo Monteiro (2007, p. 5):
[...] o link patrocinado é um modelo de propaganda onde o anunciante paga
pelo clique no anúncio, e não pela exposição do mesmo.Este tipo de anúncio é também chamado de
campanha por palavra chave ou PPC (pay-per-click), pois o anúncio é mostrado através de alguma
palavra chave.
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Segundo Vaz (2008, p. 444):
[...] dos formatos de publicidade oferecidos pelo Google no AdWords, o
mais comum é o em forma de texto, seguido pelos anúncios gráficos e os de animação. Outros
formatos oferecidos também são anúncios em vídeos, anúncios de empresas locais e em celulares.
“...Com o AdWords você pode criar anúncios simples e eficazes, e
exibi-los para pessoas que estarão pesquisando informações relacionadas com seu negócio on-line.”
VAZ (2008, p-444)

Segundo informações do site do AdWords Google (2010), os links
patrocinados funcionam porque o seu alcance é segmentado, pois a sua exibição
será somente quando houver pesquisas relacionadas à sua palavra-chave
cadastrada; maior controle, pois pode ser exibido de diversos formatos , inclusive
por área geográfica e idiomas; e valor mensurável , pois não há compromisso de
tempo ou requisito de gasto mínimo, com a opção de custo por clique, só é cobrado
quando recebe um clique, isso significa que todo o seu orçamento é usado para
clientes potenciais.
A Tecnisa foi citada como case do Google, site fornecedor do serviço
Adwords, utilizando o uso da plataforma de links patrocinados, com propósito de
aumentar significantemente a audiência de seu portal e o número de cadastros
efetuados pelos visitantes. No entanto, a empresa não possuía orçamento suficiente
e precisava otimizar os recursos.
Desenvolveu uma ação em conjunto com a agência de mídia digital. Definiram
16 mil palavras-chaves, para direcionar a busca do usuário, chegando ao total de 30
mil anúncios. Por meio da campanha, conseguiram administrar um baixo custo por
clik, transformando o Google como principal gerador de audiência, chegando a 60%
de visitas feitas através do buscador. Antes este número não passava de 30%.
Ferramentas como o Google AdSense também foram explorados, trazendo retorno
relevante de 30% de anúncios pagos e 5% de novos cadastros. Outra ferramenta
fundamental foi o Google Analytics, que permitiu o monitoramento em tempo real e a
identificação de problemas.
Tamanho sucesso, levou a empresa a triplicar os investimentos destinados ao
Google, tornando-o principal veículo de mídia on-line da Tecnisa em termos de
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geração de negócios”, afirma o Diretor de E-Business da empresa, Romeo
Busarello.

3.3.4 Google Maps e Google Street View
Ao comprar um imóvel o cliente leva em consideração vários aspectos como:
segurança

do

local,

estrutura

do

empreendimento,

estrutura

do

bairro

(estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais e etc.), comodidade ao trânsito e
etc. Disponibilizar os produtos da TECNISA em mapas como o Gloogle Maps e
Google Street View é estratégico.
Através desta ferramenta a TECNISA pôde disponibilizar aos seus clientes
uma ferramenta onde ela possa levantar todas essas informações relevantes para a
compra de um imóvel ampliando o conhecimento cobre o local

3.3.5 Celulares e Tablets, SMS e WAP
O celular é mais uma ferramenta de contato com o cliente e uma extensão do
site corporativo da empresa. Com essa ferramenta A TECNISA reforça a idéia de
estar sempre disponível ao seu cliente onde e quando ele quiser. Foi a primeira
empresa do mercado a disponibilizar um aplicativo para iPhone, assim como, foi a
primeira a realizar uma venda através dele.
No Brasil, foi lançado com um certo atraso, o IPAD, tablet da Apple, que
mexeu com o mercado dessa linha de produtos. Mais uma vez, a Tecnisa se
antecipou,sendo uma das primeiras a utilizar o equipamento como ferramenta de
venda a gerar conteúdo para usuários.

3.3.6 Redes Sociais
“Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos
comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e porosidade,
possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. "Redes não são,
portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que
parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente." (Duarte, Fábio e Frei,
Klaus, 2008)
De acordo com o site G1(05 de novembro de 2010):
[...] “rede social é a relação estabelecida entre indivíduos que tem os
mesmos interesses em um mesmo ambiente. Na internet, as redes sociais são conhecidas como
comunidades online, que permite que os internautas se comuniquem e compartilhe informações.”
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Segundo as informações colhidas no documento Master Imobiliário: Mídias
Sociais, da Tecnisa, ela tem conhecimento do aumento da concorrência no mercado
imobiliário e a insegurança sentida pelo consumidor no momento da aquisição de
um imóvel. Compreendeu, então, a necessidade de criar valor à marca. Entende que
o imóvel é um dos bens mais caros que uma pessoa irá adquirir em toda sua vida,
além da grande responsabilidade, e por esta razão, buscará a maior quantidade de
informações existentes. Portanto, buscar a relevância e força da marca seriam
imprescindíveis para influenciar a decisão de compra do cliente. Decidiu, portanto,
atuar estrategicamente nas redes sociais, com o propósito de gerar um boca a boca
positivo, capaz de ajudar o consumidor.
Além dessa perspectiva, outras oportunidades levaram-na à optar pelas
redes, pois, não existiam competidores, o que permitiu atuar sozinha, dominando por
completo o território, onde construiu uma personalidade inovadora e que
futuramente tornaria a empresa referência no assunto, além da conquista de um
crescimento exponencial e sustentável.
Logo, iniciaram a elaboração da proposta que direcionaria os trabalhos nas
redes, tendo como meta um ambiente diferenciado, transparente e repleto de
conteúdo e interações e que pudesse fornece aos consumidores resultados positivos
sobre a marca. No entanto, diagnosticaram, nesse processo, que a empresa iria
realizar um esforço excepcional, já que não havia parâmetros a seguir, além de não
conseguirem controlar o que seria dito sobre a marca, dentro dos ambientes sociais
on-line. O próprio conceito da internet 2.0 é definido por tirar das mãos das
empresas o poder e transferi-lo ao indivíduo, exigindo um posicionamento claro e
firme, sempre com o propósito de se obter retorno positivo. Para isso, a Tecnisa
demandou um alto grau de cautela e criou estratégias fundamentadas, onde deveria
atuar de modo transcendente às plataformas e ir além da utilização dos canais.
Dirigindo-se ao engajamento, associação positiva e construção de marca,
acompanhada de ações que traduzissem o seu perfil.
A seguir, definiram que a utilização das redes sociais deveria ser uma
estratégia corporativa e não apenas uma ação de marketing, relacionamento ou
geração de conteúdo. Todos da empresa, desde o alto escalão, deveriam estar
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engajados no fornecimento de respostas e soluções, para o alcance dos objetivos
planejados.
Ao mesmo tempo, estratégias de engajamento foram desenvolvidas tanto
para clientes como para não clientes, a fim de criar uma percepção positiva da
marca e também de aproximação. Isto favoreceria ao a Tecnisa já estava
percebendo que aconteceria: o poder das redes sociais está no que acontece fora
delas. Conscientizaram-se que respostas rápidas, soluções e processos bem
pensados, seria mais efetivos do que somente a diversidade das plataformas.
Criaram, então, uma área especial para a elaboração das estratégias para o meio e
definiram que teriam uma personalidade que representaria a empresa, com nome e
rosto, diante dos usurários das redes.
No entanto, como era uma estratégia totalmente nova e deveria funcionar
perfeitamente, tiveram que passar por um processo de aculturamento das
lideranças, encabeçada pelo diretor de marketing online, internet e relacionamento.
Foi adotada a demonstração de cases externos e internos de consequências nas
mídias sociais, para que acontecesse o processo de modo orgânico e crítico,
possibilitando avaliar os erros e acertos de empresas externas.
Como o processo se iniciou em meados de 2001, seria evidente que as
palavras reformulação e inovação fizessem parte da evolução do projeto. Desde
então, foram adicionados novos canais, conforme o potencial apresentado.

3.3.7 Flirckr
Conceito sobre o Flickr, definido pelo próprio serviço: “O Flickr, provavelmente
é o melhor aplicativo online de gerenciamento e compartilhamento no mundo.
“Assim que você muda para a tecnologia digital, é muito fácil se espantar com
o número absurdo de fotos e vídeos tirados com seu dedo que fica coçando para
apertar o botão. Os albúns, a principal maneira das pessoas organizarem suas
coisas hoje, são ótimos – até que você junte 20 ou 30 ou 50 deles.
Parte da solução e tornar colaborativo o processo de organizar fotos ou
vídeos. No Flickr, é possível permitir que seus amigos, familia e outros contatos
organizem suas coisas – não apenas adicionarem comentários, mas tambem notas
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e tags. As pessoas gostam de dizer oh! e ah!, rir e chorar, fazer piadas quanto
compartilham fotos e vídeos.
O Flickr é um site onde os usuários podem trocar fotos e vídeos. A TECNISA
explora essa mídia digital divulgando fotos dos empreendimentos, dos bairros onde
eles estão instalados e fotos de acompanhamento das obras.
É criado um albúm com o nome do empreendimento e postada todas as fotos,
detalhes e informações sobre ele. Podemos perceber que existe a informação de
quantas visualizaçõees o album teve, revelando o grau de interesse dos usuários
pelo imóvel.
O Flickr é integrado a algumas outras redes sociais como: Twitter, Facebook
e Orkut. Tambem permite acesso direto a conta de e-mail. Essa integração, permite
que o cliente interessado, possa propagar e divulgar aquelas imagens e etc. Essa
ação pode influenciar outros usuários a visitarem o site da TECNISA, criando uma
extensão imensurável.
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Ilustração 3: PÁGINA SITE FLICKR TECNISA. Fonte: Site Flickr.

3.3.8 Twitter
O Twitter é importante para a TECNISA, é um meio onde as pessoas seguem
os formadores de opinião, early adopters. Opiniões bem formadas sobre a TECNISA
nesse meio, servirão como estratégia para fortalecer a imagem da TECNISA perante
seus clientes e interessados.
De acordo com o próprio site, o Twitter é uma rede social e servidor para
microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de
outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), por
meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento.
As atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também
enviadas a outros usuários seguidores que tenham assinado para recebê-las. As
atualizações de um perfil ocorrem por meio do site do Twitter, por RSS, por SMS ou
programa especializado para gerenciamento. O serviço é gratuito pela internet,
entretanto, usando o recurso de SMS pode ocorrer a cobrança pela operadora
telefônica.
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A Tecnisa foi uma das primeiras empresas do Brasil e a primeira do mercado
imobiliário a utilizar o Twitter como um canal de empresa. Estão lá desde fevereiro
de 2008.
É utilizado para a divulgação de lançamentos, posts no blog, modificações no
site, inovações e estratégias da empresa. O perfil do usuário que seguem a
empresa, é: pessoas que admiram a estratégia online da empresa, pessoas em
momento de pesquisa para a compra de um imóvel, clientes, fornecedores e
funcionários da empresa.
A Tecnisa foi a primeira empresa brasileira a vender por twitter. Tornou-se um
case nacional de estratégia, utilizando a ferramenta. Fechou uma venda de R$
500.000, o que resultou em 530 visitas à página em 15 dias, pico de 211 visitas no
primeiro dia, mais de 140 “retwits” sobre a venda em 24 horas e mais de 100 novos
followers nas primeiras 5 horas.

Ilustração 4: Página da Tecnisa no Twitter. Fonte Site Twitter

.
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3.3.9 Facebook
A Tecnisa esta presente no Facebook desde o início de 2008. Possuem uma
Fan Page oficial e uma para cada novo produto, onde usuários podem colher
informações relevantes.
Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004. Foi fundado
por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, exestudantes da Universidade Harvard. Inicialmente, a adesão ao Facebook era
restrita apenas aos estudantes da Universidade Harvard. Ela foi expandida ao
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), à Universidade de Boston, ao
Boston College e a todas as escolas Ivy League dentro de dois meses. Muitas
universidades individuais foram adicionadas no ano seguinte. Eventualmente,
pessoas com endereços de e-mail de universidades (por exemplo, .edu, .ac.uk) ao
redor do mundo eram eleitas para ingressar na rede. Em 27 de fevereiro de 2006, o
Facebook passou a aceitar também estudantes secundaristas e algumas empresas.
Desde 11 de setembro de 2006, apenas usuários com 13 anos de idade ou mais
podem ingressar.[1] Os usuários podem se juntar em uma ou mais redes, como um
colégio, um local de trabalho ou uma região geográfica.
O website possui mais de 500 milhões de usuários ativos,[2] a posição do
Facebook no ranking de tráfego de visitantes do Alexa, subiu do 60º lugar para 7º
lugar.[3] É ainda o maior site de fotografias dos Estados Unidos, com mais de 60
milhões de novas fotos publicadas por semana,[4] ultrapassando inclusive sites
voltados à fotografia, como o Flickr.
O website é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de
publicidade, incluindo banners e grupos patrocinados (cujas cotas seriam de mais de
1,5 milhão de dólares por semana em abril de 2006, segundo rumores).[6] Usuários
criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens
privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. A visualização de
dados detalhados dos membros é restrita para membros de uma mesma rede ou
amigos confirmados. De acordo com o TechCrunch, 85% dos membros dos colégios
suportados têm um perfil cadastrado no website e, dentre eles, 60% fazem login
diariamente no sistema, 85% o faz pelo menos uma vez por semana e 93% o faz
pelo menos uma vez por mês. De acordo com Chris Hughes, porta-voz do
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Facebook, as pessoas gastam em média 19 minutos por dia no Facebook.[6] Em um
estudo conduzido em 2006 pela Student Monitor, uma empresa especializada em
pesquisas de mercado relacionadas a estudantes universitários de Nova Jérsei,
Facebook foi o segundo nome mais "in" entre os estudantes, empatado com cerveja
e sexo e perdendo apenas para iPod.[7]
Hoje são mais de 2 mil seguidores, que podem acessar a todas as
informações da Tecnisa. Ela explora a fan page para divulgar links patrocinados,
para gerar retorno através do Google AdSense.
A navegação é bem parecida com o sitem, pois, é possível fazer uma busca
através de filtros, que direcionarão o usuário ao empreendimento desejado.
Publicam fotos, banners, anúncios, vídeos, comunicados e outros. É
conectado diretamente com o Twitter e o Youtube. Todos os empreendimentos
estão visíveis, assim que você acessa a página, de acordo com o andamento dos
empreendimentos.

Ilustração 5: Site da Tecnisa no Facebook. Fonte: Site Facebook.
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3.3.10

Slide Share

A Tecnisa considera a rede social Slideshare o YouTube dos Powerpoints.
Nela, disponibilizam apresentações sobre os empreendimentos e cases que
realizam.
É mais uma forma de gerar conteúdo e que pode ser usado como informação
pelos interessados e propagado pelos usuários das redes. Permite um envolvimento
ainda maior com os detalhes sobre os empreendimentos.

Ilustração 6: Página da Tecnisa no Slide Share

Segundo a própria definição do Slideshare, é um serviço de hospedagem de
slides on-line. Os usuários podem fazer upload de arquivos nos formatos de arquivo:
PowerPoint, PDF, apresentações Keynote ou OpenOffice.
Lançado em 04 de outubro de 2006, o site é considerado semelhante ao
YouTube, mas para slideshows. O site foi originalmente concebido para ser usado
por empresas para compartilhar slides entre os empregados com mais facilidade,
mas desde então tem expandido para também tornar-se um anfitrião de um grande
número de lâminas que são enviados apenas para entretenimento. O site recebe
cerca de 12 milhões de visitantes únicos, por mês.
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3.3.11

Formspring

Formspring é uma nova rede social de perguntas e respostas e a Tecnisa já a
usa de forma estratégica, respondendo aos mais diversos tipos de questionamentos.

Ilustração 7: Página da Tencisa no FormSpring

O site do Formspring define o serviço como uma rede social que permite que
os usuários recebam perguntas de outros usuários ou de pessoas não cadastradas.
As perguntas são enviadas para a caixa de entrada, de onde o usuário pode
escolher entre respondê-las ou excluí-las. Todas as respostas são armazenadas no
perfil do usuário, onde qualquer um pode vê-las.
Formspring foi lançado em novembro de 2009 pelos designers de construção
de formulários online da Formstack como um projeto paralelo. Eles perceberam que
a maioria de seus usuários estavam usando o serviço para criar formas de "Ask me
anything" ("Pergunte-me qualquer coisa"), e decidiram lançar um site separado para
facilitar isso.
O Formspring permite conexões com outras redes, como Facebook, Twitter,
Blogger e Tumblr, o que permite que a rede social seja divulgada amplamente.
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3.3.12

Youtube

A Tecnisa possui um canal de marca no YouTube, um Brandchannel, onde
toda informação em vídeo da empresa pode ser organizada e acessada. Este canal
possui uma customização maior, favorecendo a organização dos vídeos.

Ilustração 8: PÁGINA DA TECNISA NO YOUTUBE Fonte: Site do Youtube

3.3.13

Orkut

O Orkut é a plataforma mais popular e com o maior número de usuários no
Brasil, nela a Tecnisa iniciou o projeto de open innovation com a arquitetura inclusiva
para o idosos.
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Ilustração 9: PÁGINA DA TECNISA NO ORKUT Fonte: Site do Orkut.

3.3.14

Wikipedia

Na Wikipédia são colocadas definições de termos técnicos e acadêmicos,
colaborando de forma corporativa com a enciclopédia do planeta.

Ilustração 10: PÁGINA DA TECNISA NO WIKIPÉDIA Fonte: Site do Wikipédia

3.3.15

FourSquare

Esta rede social ainda é pouco utilizada pelas empresas, mas vem ganhando

notoriedade entre os usuários mais aficionados e promete ser a próxima sensação
das redes sociais.
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Ilustração 11: Página da Tecnisa do Foursquare Fonte: Site Do Foursquare

3.3.16

LinkedIn

A criação de um perfil da empresa dentro do LinkedIn permite uma melhor
interação com os profissionais interessados na Tecnisa, marcando território numa
rede social de nicho e de alto nível.

Ilustraç
ão 12: PÁGINA DA TECNISA NO LINKEDIN Fonte: Site do Linkedin
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3.4 Estruturação do Ecossistema Social da TECNISA.
Abaixo, segue a Estruturação do Ecossistema Social, formulado para o modo
de negócios da Tecnisa:

Ilustração 13: ESTRUTURA DO ECOSSISTEMA SOCIAL TECNISA (Fonte: Documento Master Imobiliário: Mídias
Sociais)

Abaixo, segue uma pesquisa realizada pela TECNISA, que levantou os
principais hábitos de pessoas que utilizam as redes sociais:
- 90,1%: pesquisar quais as opções de um produto/serviço disponível para
compra antes de adquiri-lo/contratá-lo
- 79,3%: comprar produtos/serviços online
- 42,9% recomendar a outros internautas um produto/serviço adquirido
Base: 1.277 questionários
Fonte: e.life
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Está foi uma pesquisa sobre o grau de confiança nos formatos de
propaganda, solicitada à empresa especializada em pesquisas, Nielsen.

Ilustração 14: PESQUISA NIELSEN: GRAU DE CONFIANÇA NOS FORMATOS DE PROPAGANDA. Fonte:
Nielsen

A TECNISA identificou que para o segmento de construção civil, as redes que
mais se adequaram foram: Flickr, Twitter, SlideShare, YouTube, Facebook e Orkut.
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3.5 Ativação e Resultados
3.5.1 Ativação
Com base nos dados do documento Master Imobiliário: Redes sociais, da
Tecnisa, foi identificado como se deu o processo de ativação das campanhas nas
redes sociais.
A empresa foi a primeira a realizar uma promoção na história do Twitter,
resultando em uma venda, que causou divergência de opinião nas pessoas, porém,
consolidou a estratégia nas redes e mudou o cenário do serviço, no Brasil. Em uma
segunda oportunidade, usaram o Twitter novamente, para tentar fidelizar seus
usuários, distribuindo 2.000 ingressos para o Cinemark. A ação foi feita para antigos
seguidores, mas acabou trazendo 500 novos followers.
Já o Orkut, rede social mais antiga e pioneira na adesão do público brasileiro,
foi usada para angariar idéias para o projeto de arquitetura inclusiva para o idoso.
Foram mais de 200 idéias enviadas e duas delas inseridas em um dos projetos.Esta
ação foi matéria da Revista Exame, umas das principais do país, em assuntos
econômicos e mercadológicos.
Outras duas idéias baseadas no conceito das redes sociais, porém, sem
utilizar as conhecidas plataformas, foram a “Battle of Concepts(Batalha de
Conceitos)” e a plataforma “Técnisa Idéias’, foram idéias complementares a
experiência realizada no Orkut.
Ampliaram sua atuação, sendo a primeira empresa brasileira a disponibilizar
um aplicativo no Iphone, para seus clientes. Atualmente estenderam para as
plataformas de todos os celulares, tendo como diretriz a tendência do crescimento
do consumo de celulares, ultrapassando os 200 milhões de aparelhos, a maioria
deles sendo adquiridos e usados para conexão com a internet.
As pesquisas acadêmicas também fazem parte da estratégia, já que no último
ano mais de 100 trabalhos acadêmicos usaram o case da empresa, num total de
2000 estudantes e potenciais formadores de opinião.
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Mais uma das ações pioneiras da companhia foi a divulgação do conteúdo no
Kindle, utilizando o conceito de Story Telling, distribuída em todas as plataformas
favorecendo a encontrabilidade e a informação sobre o projeto.
E fechando o circulo de ações e relacionamento através das redes, os
contatos dos sites e qualquer outro canal da empresa, são inseridos no CRM,
proporcionando uma visão melhor das interações do cliente com a marca, tornando
possível uma interação mais online dos consumidores modernos.

3.5.2 Resultados alcançados
Dados obtidos através do site da Tecnisa, na área sobre trabalhos
acadêmicos, detalha e comprova o sucesso das estratégias adotadas, confirmando
a realização de diversas vendas realizadas pelos canais, sendo 35% proveniente da
internet.
Abaixo, segue detalhadamente os números e resultados obtidos de cada
campanha:


Única empresa a vender pelo iPhone, com 2 unidades vendidas;



Primeira a vender pelo Twitter, com 38 unidades vendidas a partir de contatos
iniciados pelo canal;



6 vendas pelo exclusivo vídeo-atendimento;



Vendas por cartão de crédito;



Primeira empresa a disponibilizar o seu blog no Kindle;



Comparado aos seus concorrentes, é mencionado entre os maiores, no tweet
volume, plataforma analítica que identifica quais palavras ou frases são mais
freqüentemente pesquisadas, pelos usuários, no Twitter;



Crescimento constante de seguidores nos diversos canais;

3.6 CONCLUSÕES
O processo de pesquisa sobre o tema e a empresa escolhida, foi
extremamente relevante e de certo modo surpreendente. Tive a oportunidade de
apreender, na prática, quais ações de marketing são mais interessantes para o
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mercado brasileiro, assim como, a razão que determina esse mesmo sucesso. Como
estudantes de marketing, concluir o curso tendo adquirido uma visão mais
aprimorada e um tanto mais aprofundada sobre o tema é poder perceber que existe
a necessidade de buscar conhecimento sobre explorar ainda mais estratégias
focadas no meio digital. Ainda existe uma deficiência e uma carência no mercado,
de profissionais, escolas e cursos especializados, que agreguem valor ao mercado e
as empresas. Embora, existam outros grandes cases, como a Tecnisa, que
conseguem ser criativos e tem iniciativa, para tentar, sem uma base fundamentada,
desenvolver novas formas.
Observei que a empresa Tecnisa S.A, está à frente nesse mercado, devido,
principalmente, a cultural organizacional, construída ao longo dos anos, sobre os
pilares dessa idéia. Todos, como já citado em um dos capítulos anteriores, assim
como o alto escalão, são responsáveis por esse processo, quando escolheram
priorizar a relação com seus clientes, através das plataformas digitais, levando em
consideração, o que aprenderam sobre as redes sociais, que sua relevância está no
que acontece fora dela e não na tecnologia por si só.
Fundamental para a composição da cultura e a elaboração das estratégias, foi
a determinação de um setor único para trabalhar especificamente no assunto,
composto por profissionais altamente qualificados e em constante busca por
inovação.
Considero inquestionável a atuação da empresa no que se refere as práticas
de marketing digital, devido ao histórico de sucesso, que comprova a razão de
tantos prêmios recebidos. A busca pela inovação, estudo aprofundamento do
assunto e de seus clientes, as rápidas tomadas de decisão, o caráter empreendedor
e pioneiro, aliada a uma equipe altamente eficaz e qualificada no assunto, estão
completamente condizentes com as teorias propostas pelos autores da área. Em
alguns casos, foram além da regra, pois, conseguiram realizar vendas, de valor
altamente agregado, através de canais superestimados e ainda indefinidos,
mudando o conceito e a forma de atuação.
No que se refere aos pilares do marketing, é possível perceber que trabalham
a encontrabilidade e o grau de atratividade do consumidor, por adotarem uma
atuação extensa nas mídias sociais. Há também que se considerar o trabalho
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realizado no principal site de buscas, o Google, tendo sua estratégia de links
patrocinados usada como case do serviço. Já o grau de atratividade do consumidor
é perceptível pelo objetivo buscado em todas as ações, visando gerar a melhor
experiência de contato e venda, para que seja gerado o boca a boca positivo, tendo
como referência, pesquisas que apontam que uma das principais propagandas
consideradas por clientes é a indicação por outro cliente. E as redes sociais são
cada vez mais usadas para este fim, criando uma rede de indicações.
Com relação a tendência da mobilidade, também mostrou-se veloz, ao lançar
seu blog no Kindle, primeiro tablet a ser lançado no mercado. Entretanto, não se
bastou com esta ação, também despontando com o lançamento do primeiro
aplicativo para iphone e logo depois para todas as plataformas de celulares.
Um

dos

principais

desafios

também

foi

amenizado

e

modificado,

transformando a conduta do cliente, criando um atendimento especializado e ao
mesmo tempo amistoso, com propósito de gerar uma venda com perfil consultivo, já
que os mesmo identificaram a grande preocupação, por parte do consumidor, em
assumir a responsabilidade de adquirir um imóvel.
Quanto à concorrência, se diferencia, justamente por explorar, de forma
singular, as estratégias de marketing digital, sendo vista como uma das principais
empresas no ramo da construção civil. Há também que se considerar o trabalho por
trás e baseado na filosofia da empresa, que é ser mais construtora por metro
quadrado, em todas as frentes existentes.
Por fim, a Tecnisa conseguiu aumentar o seu market e mind share, um dos
objetivos definidos por essa estratégia nas redes sociais, ganhando visibilidade nos
principais meios de comunicação sobre práticas empresarias, ganhando notoriedade
perante os consumidores, em geral e ganhando força diante de seus concorrentes.
O meio digital é dinâmico, a cada dia somos surpreendidos por uma novidade.
Assim a Tecnisa, como também outras empresas, terão que estar atentas às
novidades e antenadas nas tendências desse meio. Percebo que cada vez mais
pessoas estão comprando smartphones com diversos sistemas operacionais que
permitem ao usuário instalar aplicativos para diversas utilidades. Muitos desse
aplicativos são elaborados sem os pilares do marketing digital, principalmente sem a
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encontrabilidade e usabilidade. Deve-se trabalhar melhor, ou começar a trabalhar,
esses pilares para que os aplicativos despertem no público alvo o interesse em
utilizá-lo e quando começarem a utilizar, que esse seja de fácil navegação e
utilização. O aplicativo deverá ter utilidade para o usuário e também para a empresa
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1. INTRODUÇÃO

Consumo Sustentável surge por conta da crise ecológica e também por
conta dos hábitos de consumo da população, a partir disso ele se baseia no
pressuposto de que não é possível continuar com as práticas utilizadas na
extração, produção, comercialização e descarte de bens, pois o planeta não
suportará tamanha irresponsabilidade.

Ao mesmo tempo, sabe-se que essa crise ecológica também é fruto de um
consumo sem sentido e inconsciente que está presente na maioria da sociedade,
pode ser colocada também como culpa do consumidor por ser o responsável pelo
descarte dos produtos que adquiriu. Outro ponto que pode ser considerado em
relação à crise seria pelo fato de que essas práticas refletem muito sobre a
educação e a percepção de cada um, onde o consumidor pode optar por seguir
práticas sustentáveis ou não.

Países emergentes como Brasil, Índia e China que começam a compor
essa nova classe média passam a querer ter hábitos de consumo iguais aos
americanos, porém se esquecem de que não têm a real consciência sobre todos
os impactos que esse novo estilo de vida pode causar no ambiente.
Transformando essa falta de consciência em um desafio a ser alcançado por toda
população.

Para

se

atingir

o

consumo

sustentável

é

preciso

iniciar

uma

conscientização para que se consuma menos e de uma maneira melhor,
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pensando tanto nos impactos ambientais e sociais, quanto nos econômicos
quando se fala em empresas e seus respectivos produtos, conhecidas como
cadeias produtivas.
Não basta apenas consumir de maneira consciente, é preciso ser
sustentável em todos os estágios do consumo, desde a compra até o descarte
final do mesmo, porque se os padrões de consumo não sofrerem alterações, não
existirá tanto recursos naturais, quanto de qualquer outro tipo, suficientes para
que as próximas gerações consigam desfrutar de ua vida saudável.
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CAPÍTULO I: O CONSUMO

1.1. A SOCIEDADE DE CONSUMO

As economias capitalistas modernas são consideradas um sucesso por
conta da enorme quantidade de bens de consumo que são produzidas em seus
respectivos sistemas industriais, porém a abundância é tamanha que o
consumismo passou a ser visto como algo negativo, transformando-se em um
dos principais problemas da sociedade.

O consumo é uma atividade que envolve a tomada de decisões, dessa
forma pode-se notar que existe uma conexão em relação aos valores éticos,
visões sobre a natureza e, inclusive, os comportamentos relacionados às
atividades de consumo de cada cidadão.

Na tentativa de se equiparar ao estilo de vida norte-americano, a
sociedade de consumo se influenciou de tal maneira que se transformou em um
vício/compulsão sendo estimulados pelas forças do mercado, da propaganda e
da moda. Ela também é responsável por gerar e despertar constantemente
desejos nos consumidores, produzindo bens incessantemente.

O consumo passou a ser classificado como um status, pois muitas vezes
até a própria pessoa passa a se auto-avaliar por conta do que consome. Perante
a sociedade também são rotulados de acordo com o que consomem, as roupas
que vestem, os calçados que usam, o carro que têm e etc.
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Hoje em dia, dificilmente se avalia a qualidade de vida e sua respectiva
felicidade com base em suas conquistas e realizações, mas sim analisando suas
conquistas materiais, o que acaba gerando um ciclo onde as pessoas agem e
trabalham para manter seu nível de consumo, sem mais se preocupar se está se
divertindo e tendo tempo de lazer com outras pessoas, pensa apenas em manter
seu status que foi estipulado e rotulado pelo restante da sociedade.

Através do consumo é possível perceber uma disputa entre classes, pois é
onde se percebe a desigualdade com que a população participa da estrutura
produtiva, assim como na distribuição e apropriação dos bens de consumo.

Dados mostram que 20% da população mundial, principalmente os que
habitam países do hemisfério norte, consomem cerca de 80% de recursos
naturais e energia do planeta, sendo responsável por mais de 80% da poluição e
da degradação dos ecossistemas. Isso mostra que em contra partida, 80% da
população mundial, que habita principalmente países do hemisfério sul, tem que
se contentar com apenas 20% de recursos naturais. Analisando esses dados foi
possível chegar à conclusão de que para que ambos os hemisférios tivessem
acesso a mesma quantidade de recursos, seriam necessários mais dois Planetas
Terra.

Visando alterar essa situação, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em Junho de 1992, na
cidade do Rio de Janeiro, um documento chamado Agenda 21 foi produzido,
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contendo um plano de ações para a melhoria da situação ambiental. A partir
deste documento o conceito de Consumo Sustentável foi elaborado contendo
uma proposta de mudança nos padrões de consumo e de produção, partindo do
pressuposto de que é necessário promover uma reflexão sobre os hábitos de
consumo de toda a população, para tentar despertar a consciência ecológica de
cada um. Esse documento mostra de maneira clara a preocupação existente em
relação ao impacto ambiental nos diferentes estilos de vida e padrões de
consumo, isso consta no capítulo 4 da Agenda 21 que diz: “Enquanto a pobreza
tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais
causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões
insustentáveis

de

consumo

e

produção,

especialmente

nos

países

industrializados. Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo e
produção provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios.”

Após o acontecimento da Rio92 começou a ser discutido o tema sobre os
impactos ambientais causados pelo consumo como sendo uma questão a ser
tratada

como

política

ambiental

relacionada

com

as

propostas

de

sustentabilidade, com isso pode-se notar que a degradação ambiental é
agravada por cada estilo de vida diferente existente. Isto pode ser exemplificado
com algo que já foi dito anteriormente referente ao estilo de vida dos países
desenvolvidos do hemisfério norte que apresentam como costume um intenso
uso de recursos naturais, transformando-se assim em um dos maiores
responsáveis pela crise ambiental.
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As tarefas do cotidiano também interferem nessa crise, por isso
organizações têm realizado ações que estimulem e, de certa forma, obriguem a
mudança dos padrões de consumo, cobrando a responsabilidade de cada um.
Um exemplo típico de atividade cotidiana é o de ir fazer compras, tanto de bens
de necessidades básicas, quanto de bens considerados supérfluos para a
sobrevivência do ser humano, nisso foi percebido que as escolhas feitas durante
o ato da compra interferem na qualidade do meio ambiente. Visto isso, muitas
pessoas se conscientizaram e se interessaram pelo assunto a ponto de iniciar
práticas a favor do meio ambiente na hora de realizar suas compras, deixando de
lado seu hábito antigo que contribuía para a degradação ambiental. Apesar de
todas essas mudanças não se pode considerar que o problema esteja
solucionado,

pelo

contrário

é

uma

busca

constante

pela

melhoria

e

transformações no âmbito da produção, que consequentemente interfere também
no âmbito do consumo, por serem completamente dependentes.

Além das já citadas, pode-se relacionar outras práticas que deveriam ser
implantadas para tentar se atingir um consumo sustentável, sendo necessidade
de um estilo de vida sustentável estar inserido em uma sociedade sustentável,
contribuição para nossa capacidade de aprimoramento enquanto indivíduo e
sociedade, necessita de justiça no acesso ao capital natural, econômico e social
visando as presentes e futuras gerações, a qualidade de vida e a felicidade
devem ser compostas cada vez menos por consumo material, conservar e
melhorar o ambiente natural com frequência e, iniciar um processo de
aprendizagem, criatividade e adaptação. Essas são apenas algumas das
inúmeras conscientizações que devem ocorrer com o ser humano para tentar
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alcançar o objetivo de consumo sustentável. Lembrando que não é somente o
consumidor que contribui para essa degradação, pois o Estado e o mercado
também são grandes influentes.

Toda ênfase dada em cima das mudanças no padrões de consumo gerou
uma nova maneira de percepção e definição da questão ambiental, estimulando o
surgimento de diversas estratégias como consumo verde, consumo responsável,
consumo consciente, consumo ético e, também uma nova forma de política
ambiental denominada consumo sustentável.

Figura I: Sociedade de consumo
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1.2. OS IMPACTOS AMBIENTAIS DO CONSUMO

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de
nosso tempo. Seu volume é enorme e vem aumentando intensa e
progressivamente, principalmente nos grandes centros urbanos, atingindo
quantidades impressionantes, como por exemplo os 14 milhões de quilos
coletados diariamente na Cidade de São Paulo. Os sacos de lixo recolhidos em
um apenas um dia, nessa cidade, enfileirados, cobririam os 2.000 km que
separam São Paulo - SP e Salvador - BA.

Na maior parte dos municípios brasileiros (cerca de 76% deles), o lixo é
simplesmente jogado no solo, sem qualquer cuidado, formando os lixões,
altamente prejudiciais à saúde pública.

O lixo acumulado é potencialmente um transmissor de doenças por vias
indiretas. As conseqüências da disposição inadequada do lixo no meio ambiente
são a proliferação de vetores de doenças (como ratos, baratas e micróbios), a
contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo chorume (líquido escuro,
altamente tóxico, formado na decomposição dos resíduos orgânicos do lixo) e a
poluição do ar, causada pela fumaça proveniente da queima espontânea do lixo
exposto.

Mesmo em cidades onde o lixo é tratado em aterros sanitários, como São
Paulo, pode-se ter uma idéia da extensão do problema verificando-se que, para
acomodar a quantidade enorme de lixo produzida todos os dias, existem apenas
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dois aterros em funcionamento - cuja capacidade provavelmente deverá estar
esgotada até 2002, na melhor das hipóteses.

Dentro desse quadro, a coleta seletiva de lixo aparece não como a solução
final, mas como uma das possibilidades de redução do problema. Nosso lixo é
composto por diversos tipos de material, grande parte reaproveitável.

São centenas de milhares de toneladas de plásticos, vidro, papéis,
papelão, latas de alumínio e de aço que poderiam ter destino mais nobre que
atulhar os espaços vitais de nosso território, ficando sepultadas para sempre.
Coleta seletiva consiste na separação de tudo o que pode ser
reaproveitado, enviando-se esse material para reciclagem. A coleta seletiva não
só contribui para a redução da poluição causada pelo lixo, como também
proporciona economia de recursos naturais – matérias-primas, água e energia –
e, em alguns casos, pode representar a obtenção de recursos, advindos da
comercialização do material.

Cabe a cada um de nós a responsabilidade para que a situação do lixo
seja alterada para melhor. Podemos atuar individualmente, separando nosso
próprio lixo e levando para locais onde ele seja aproveitado, ou organizando
programas de coleta seletiva* em nosso local de trabalho, de estudo ou de
moradia (como condomínios), etc. Onde houver atividade humana, haverá lixo e
oportunidade de praticar a coleta seletiva.

Existem algumas definições importantes que devem ser tratadas, são elas:
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 Coleta seletiva - É a atividade de separar o lixo, para que ele seja enviado
para reciclagem. Separar o lixo é não misturar os materiais passíveis de
serem reaproveitados ou reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis,
metais) com o resto do lixo (restos de alimentos, papéis sujos, lixo do
banheiro) . A coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa
sozinha, que esteja preocupada com o montante de lixo que estamos
gerando (desde que ela planeje com antecedência para onde vai
encaminhar o material separado) , quanto por um grupo de pessoas
(empresas, condomínios, escolas, cidades, etc.). Organizar um programa
de coleta seletiva não é tão complicado, mas exige planejamento
cuidadoso.

Figura II: Coleta Seletiva
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 Reciclagem - É uma atividade - na maior parte dos casos, industrial - que
transforma os materiais já usados em outros produtos que podem ser
comercializados. Através da reciclagem, papéis velhos transformam-se em
novas folhas ou caixas de papelão; os vidros se transformam em novas
garrafas ou frascos; os plásticos podem se transformar em vassouras,
potes, camisetas; os metais tranformam-se em novas latas ou recipientes.

Figura III: Reciclagem de lixo
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 Minimização de resíduos - É um conceito que abrange mais do que a
simples coleta seletiva e envio do lixo para reciclagem. Pressupões três
regrinhas básicas que devem ser seguidas : primeiro pensar em todas as
maneiras de reduzir o lixo, depois, reaproveitar tudo o que for possível, e
só depois pensar em enviar materiais para reciclar. Essa forma de atuação
é chamada de 3 R, que é a letra inicial de cada uma das palavras-chave.
Figura IV: Recicle

1.3. O PROBLEMA DA FALTA DE COLETA DE LIXO

O Brasil caminha a passos largos para, finalmente, se livrar de um
problema medieval: a falta de coleta de lixo. Em 2000, 79% dos domicílios
contavam com esse serviço. Hoje, o índice chega a 87% - e continua subindo. A
melhora não se deve à bondade dos políticos, mas ao senso de oportunidade
deles. A licitação da coleta é um terreno fértil para a corrupção. A fiscalização dos
contratos é complexa e os valores envolvidos nos pagamentos, milionários.
Quanto mais uma administração amplia o serviço, mais negócios lucrativos ela
pode fechar. Apesar disso, a maioria das cidades ainda tem um sistema manco.
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Os sacos são retirados da porta das casas e atirados em lixões a céu aberto.
Poucos reciclam resíduos secos ou usam aterros para confinar o lixo orgânico.

Há exceções. Santo André, no ABC paulista, é um exemplo de gestão
nesse setor. As 1 000 toneladas diárias de lixo que a cidade produz são
coletadas por 31 caminhões - onze deles só para recicláveis. Os veículos são
monitorados por GPS, para que nenhuma casa fique fora da varredura. Isso
garante 100% de coleta - sempre seletiva, sempre porta a porta, um fato raro no
país. Para atingir esse patamar, Santo André teve de reciclar, em primeiro lugar,
seu modelo de tratamento de resíduos. Em 2000, ligações telefônicas
automáticas informavam aos moradores o dia e a hora em que cada tipo de lixo
seria recolhido. A população aderiu e passou a separar materiais. Hoje, duas
cooperativas selecionam 15% dos resíduos secos e os vendem para reciclagem.
Até o ano que vem, a meta é chegar a 30%. O aterro para onde segue o lixo
orgânico também é eficiente: tudo o que chega é enterrado. Dois piscinões
contêm o chorume, o líquido escuro produzido pela decomposição desse tipo de
sujeira, e grandes escapamentos foram instalados para evitar que o gás metano também resultado da decomposição - se acumule embaixo da terra. Com isso, o
impacto ambiental é controlado. O plano, agora, é produzir etanol a partir da
esterilização do lixo.

Na Amazônia, a situação se inverte. Santarém, no Pará, tem o pior índice
de coleta entre as 106 cidades analisadas: só 75% das casas têm o lixo recolhido
- o restante fica pelas ruas ou é queimado em quintais. O serviço municipal é feito
por sete caminhões e quarenta carroças, movidas a tração animal. Tudo é
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despejado em um lixão, onde toneladas de resíduos se acumulam. Só uma
pequena parte é aterrada. Lá, catadores e urubus competem pelo sustento. "Lata
de cerveja é o que dá mais dinheiro, mas eu separo tudo para vender: papel,
vidro, plástico... Às vezes, tiro até 400 reais por mês", diz Keliane da Silva, de 19
anos, que sobrevive do que encontra no lixão. A vizinhança sofre. Quando chove,
a enxurrada carrega o chorume e contamina igarapés, de onde muita gente tira
água para tomar banho e lavar roupas.

Na última década, a cidade com mais de 200 000 habitantes que mais
ampliou a coleta foi Itaboraí, no Rio. Em 2000, 60% de seus domicílios eram
atendidos. Hoje, são 93%. O investimento reduziu o despejo de lixo em rios e na
Baía de Guanabara. Desde 2010, tudo é descartado em um aterro particular, em
uma região isolada do município. Itaboraí se livrou da sujeira, mas ainda tem o
desafio de reaproveitá-la. A cidade apenas engatinha na coleta seletiva. Para
atingir o exemplo de Santo André, a população precisa exigir dos governantes,
além da manutenção dos investimentos, o início de um programa de reciclagem.
Só assim o lixo recolhido vai se transformar em riqueza.

Entre as melhores regiões atendidas pela coleta seletiva de lixo, destacamse: Santo André (SP) com 100%, Taboão da Serra (SP) com 99,9%, Barueri (SP)
também com 99,9%, Americana (SP) com 99,9% e Joinville (SC) com 99,8%. Já
entre as piores regiões atendias pela coleta seletiva de lixo, estão: Santarém (PA)
com 75%, Marabá (PA) com 78,5%, Caucaia (CE) com 82,5%, Petrolina (PE)
com 88,7% e Belford Roxo (RJ) também com 88,7%.
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1.4. LIXO ELETRÔNICO

Uma pesquisa realizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
sobre o reprocessamento de ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) abre caminho
para o descarte sustentável dos ímãs contidos nos discos rígidos de
computadores fora de uso e para o desenvolvimento de tecnologias da cadeia
produtiva de terras-raras. Terras-raras compõem um grupo de 17 elementos
químicos - entre os quais cério, praseodímio, térbio e neodímio - com aplicações
diversas, como na produção de supercondutores, catalisadores e componentes
para carros híbridos. Realizada com bolsa da FAPESP durante o projeto, a
pesquisa de Elio Alberto Périgo empregou uma série de ímãs sinterizados
disponíveis comercialmente no mercado.

Segundo ele, a categoria de ímãs é

a mais adequada para aplicações que demandem propriedades mais restritivas,
como o uso em produtos tecnológicos de alto desempenho, e de maior valor
agregado em relação aos ímãs aglomerados, que combinam material particulado
e resina e têm propriedades magnéticas menores. Périgo buscou comprovar a
possibilidade de reprocessar o neodímio-ferro-boro e alcançar propriedades
superiores às das ferrites, usadas atualmente para a produção dos tipos mais
simples de ímãs.
"É o material de menor custo disponível no mercado, mas suas
propriedades são relativamente baixas. A aplicação ocorre quando as
propriedades magnéticas não são restritivas, como pequenos motores elétricos e
alto-falantes", disse. Para avançar na tentativa de reciclar compostos sinterizados
de NdFeB para fabricar novos ímãs e manter as características originais, o
pesquisador realizou o estudo por meio do processo HDDR. A técnica combina
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as

etapas

de

hidrogenação,

desproporção

(transformação

da

fase

magneticamente dura em outras fases), dessorção (retirada de hidrogênio da
estrutura cristalina do composto previamente hidrogenado) e recombinação
(obtenção da fase magneticamente dura com tamanho de grão inferior ao inicial)
em ligas à base de neodímio-ferro-boro. A pesquisa indicou a possibilidade do
emprego do material reprocessado em aplicações nas quais é preciso elevada
resistência à desmagnetização. E resultou no depósito de uma patente, tendo
como titulares Périgo, o IPT, a FAPESP e o Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (Ipen), no qual o pesquisador realizou seu doutorado, também com
Bolsa da FAPESP.

De acordo com o IPT, embora o material empregado nos ensaios fosse
proveniente de ímãs comerciais, o estudo mostrou a viabilidade de extrapolar os
dados obtidos para o reaproveitamento dos ímãs contidos em discos rígidos.
Segundo Périgo, os compostos de neodímio-ferro-boro encontrados nos dois
produtos têm vários pontos em comum, como não poderem ser expostos ao ar
para evitar a oxidação e a perda de propriedades ou pequenas variações de
composição, que implicariam poucas alterações nas condições de temperatura e
pressão para o processamento. Para o pesquisador, o aproveitamento dos
materiais magnéticos é uma alternativa para fomentar o mercado nacional de
reciclagem do lixo eletrônico.
Em cada disco rígido, são encontrados cerca de 30 gramas de material
magnético, o que configura uma grande oportunidade para a destinação
sustentável de computadores antigos.

"Quando o consumidor troca o

computador, ele descarta o equipamento porque busca uma maior capacidade de
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processamento, por exemplo, e não porque o ímã parou de funcionar",
explicou. "O material magnético continua operante e nas mesmas condições da
época em que o computador foi comprado." A fabricação de ímãs permanentes
de alto desempenho é possível somente com o emprego das terras-raras, o
grupo no qual está presente o neodímio. O mercado é atualmente dominado pela
China, mas as recentes reduções nas quantidades de materiais que o país pode
exportar aumentaram as dúvidas pela continuidade do abastecimento e
impulsionaram projetos de desenvolvimento de empreendimentos de mineração
em todo o mundo, principalmente no Canadá e na Austrália. "Recentemente, o
preço desses elementos subiu de forma abrupta, e no Brasil quem utiliza ímãs em
compressores, motores e a indústria eletroeletrônica precisam importar esses
materiais, já que não existem substitutos nacionais".
Figura V: Lixo Eletrônico
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Figura VI: Como reciclar o celular

1.5. OS TIPOS DE LIXO

Definem-se resíduos sólidos como o conjunto dos produtos não
aproveitados das atividades humanas (domésticas, comerciais, industriais, de
serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza, como folhas, galhos, terra,
areia, que são retirados das ruas e logradouros pela operação de varrição e
enviados para os locais de destinação ou tratamento. Também podemos definir
lixo como: os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores
como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob
estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para
que este líquido possa fluir livremente).

Os tipos de lixo podem ser classificados de diversas maneiras, por sua
natureza física sendo seco e molhado, por sua composição química sendo
matéria orgânica e matéria inorgânica, pelos riscos potenciais ou meio ambiente,
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perigosos, não-inertes (NBR-100004). Normalmente, os resíduos são definidos
segundo sua origem e classificados de acordo com o seu risco em relação ao
homem e ao meio ambiente em resíduos urbanos e resíduos especiais.

Os resíduos urbanos, também conhecidos como lixo doméstico, são
aqueles gerados nas residências, no comércio ou em outras atividades
desenvolvidas nas cidades. Incluem-se neles os resíduos dos logradouros
públicos, como ruas e praças, denominado lixo de varrição ou público. Nestes
resíduos encontram-se: papel, papelão, vidro, latas, plásticos, trapos, folhas,
galhos e terra, restos de alimentos, madeira e todos os outros detritos
apresentados à coleta nas portas das casas pelos habitantes das cidades ou
lançados nas ruas.

Os resíduos especiais são aqueles gerados em indústrias ou em serviços
de saúde, como hospitais, ambulatórios, farmácias, clínicas que, pelo perigo que
representam à saúde pública e ao meio ambiente, exigem maiores cuidados no
seu acondicionamento, transporte, tratamento e destino final. Também se incluem
nesta categoria os materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com data
vencida ou deteriorados, resíduos de matadouros, inflamáveis, corrosivos,
reativos, tóxicos e dos restos de embalagem de inseticida e herbicida
empregados na área rural. Definem-se resíduos sólidos como o conjunto dos
produtos não aproveitados das atividades humanas (domésticas, comerciais,
industriais, de serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza, como
folhas, galhos, terra, areia, que são retirados das ruas e logradouros pela
operação de varrição e enviados para os locais de destinação ou tratamento.
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Também podemos definir lixo como: os restos das atividades humanas,
considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis.
Normalmente, apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com
conteúdo líquido insuficiente para que este líquido possa fluir livremente).

Os resíduos especiais são aqueles gerados em indústrias ou em serviços
de saúde, como hospitais, ambulatórios, farmácias, clínicas que, pelo perigo que
representam à saúde pública e ao meio ambiente, exigem maiores cuidados no
seu acondicionamento, transporte, tratamento e destino final. Também se incluem
nesta categoria os materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com data
vencida ou deteriorados, resíduos de matadouros, inflamáveis, corrosivos,
reativos, tóxicos e dos restos de embalagem de inseticida e herbicida
empregados na área rural.

De acordo com a norma NBR-10 004 da ABTN - Associação Brasileira de
Normas Técnicas -, estes resíduos são classificados em:
 Classe I - Perigosos: são os que apresentam riscos ao meio ambiente e
exigem tratamento e disposição especiais, ou que apresentam riscos à
saúde pública.
 Classe II - Não-Inertes: são basicamente os resíduos com as
características do lixo doméstico.
 Classe III - Inertes: são os resíduos que não se degradam ou não se
decompõem quando dispostos no solo, são resíduos como restos de
construção, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de
escavações.
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Os resíduos compreendidos nas Classes II e III podem ser incinerados
ou dispostos em aterros sanitários, desde que preparados para tal fim e que
estejam submetidos aos controles e monitoramento ambientais. Os resíduos
Classe I - Perigosos, somente podem ser dispostos em aterros construídos
especialmente para tais resíduos, ou devem ser queimados em incineradores
especiais. Nesta classe, inserem-se os resíduos da área rural, basicamente, as
embalagens de pesticidas ou de herbicidas e os resíduos gerados em indústrias
químicas e farmacêuticas.
Uma outra classificação dos resíduos pela origem, pode ser também
apresentada: o lixo domiciliar, comercial, de varrição e feiras livres, serviços de
saúde e hospitalares; portos, aeroportos e terminais ferro e rodoviários,
industriais, agrícolas e entulhos. A descrição destes tipos é apresentada na
sequência e a responsabilidade pelo seu gerenciamento pode ser vista nos
tópicos a seguir.


Domiciliar - Aquele originado da vida diária das residências, constituído
por setores de alimentos (tais como, cascas de frutas, verduras etc.),
produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em
geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade
de outros itens. Contém, ainda, alguns resíduos que podem ser
tóxicos.



Comercial

-

Aquele

originado

dos

diversos

estabelecimentos

comerciais e de serviços, tais como, supermercados, estabelecimentos
bancários,

lojas,

bares,

restaurantes

etc.

O

lixo

destes

estabelecimentos e serviços tem um forte componente de papel,
plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio dos funcionários,
tais como, papel toalha, papel higiênico etc.

 Público - São aqueles originados dos serviços de limpeza pública
urbana, incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas,
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limpeza de praias, de galerias, de córregos e de terrenos, restos de
podas de árvores etc.; e de limpeza de áreas de feiras livres,
constituídos por restos vegetais diversos, embalagens etc.


Serviços de saúde e hospitalar - Constituem os resíduos sépticos, ou
seja,

que

contêm

ou

potencialmente

podem

conter

germes

patogênicos.São produzidos em serviços de saúde, tais como:
hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos
de saúde etc. São agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões,
órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em
testes, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios com prazos de
validade vencidos, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos
de raios X etc.

Resíduos assépticos destes locais, constituídos por

papéis, restos da preparação de alimentos, resíduos de limpezas
gerais (pós, cinzas etc.), e outros materiais que não entram em contato
direto com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente
descritos, são considerados como domiciliares.

Portos, aeroportos,

terminais rodoviários e ferroviários.

Constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou
potencialmente podem conter germes patogênicos, trazidos aos portos, terminais
rodoviários e aeroportos. Basicamente, originam-se de material de higiene,
asseio pessoal e restos de alimentação que podem veicular doenças
provenientes de outras cidades, estados e países. Também neste caso, os
resíduos assépticos destes locais são considerados como domiciliares.


Industrial - Aquele originado nas atividades dos diversos ramos da
indústria, tais como, metalúrgica, química, petroquímica, papelaria,
alimentícia etc. O lixo industrial é bastante variado, podendo ser
representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos,
plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e
cerâmicas etc. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo
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considerado tóxico.


Agrícola - Resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária,
como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de
colheita etc. Em várias regiões do mundo, estes resíduos já constituem
uma preocupação crescente, destacando-se as enormes quantidades
de esterco animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva.
Também as embalagens de agroquímicos diversos, em geral altamente
tóxicos, têm sido alvo de legislação específica, definindo os cuidados
na sua destinação final e, por vezes, co-responsabilizando a própria
indústria fabricante destes produtos.



Entulho - Resíduos da construção civil: demolições e restos de obras,
solos de escavações etc. O entulho é, geralmente, um material inerte,
passível de reaproveitamento.

A disposição de resíduos no aterro sanitário é definida como uma técnica
de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais (IPT, 1995). É um
método que utiliza princípios de engenharia para confinar resíduos sólidos à
menor área possível e reduzí-los ao menor volume possível, cobrindo-os com
uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou a intervalos
menores, se necessário (IPT, 1995). Os aterros sanitários apresentam em geral a
seguinte configuração: setor de preparação, setor de execução e setor concluído.
Alguns aterros desenvolvem esses setores concomitante em várias áreas, outros
de menor porte desenvolvem cada setor de cada vez. Na preparação da área são
realizados, basicamente, a impermeabilização e o nivelamento do terreno, as
obras de drenagem para captação do chorume (ou percolado) para conduzí-lo ao
tratamento, além das vias de circulação. As áreas limítrofes do aterro devem
apresentar uma cerca viva para evitar ou diminuir a proliferação de odores e a
poluição visual.
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Na execução os resíduos são separados de acordo com suas
características e depositados separadamente. Antes de ser depositado todo o
resíduo é pesado, com a finalidade de acompanhamento da quantidade de
suporte do aterro. Os resíduos que produzem material percolado são geralmente
revestidos por uma camada selante. Atingida a capacidade de disposição de
resíduos em um setor do aterro, esse é revegetado, com os resíduos sendo então
depositados em outro setor. Ao longo dos trabalhos de disposição e mesmo após
a conclusão de um setor do aterro, os gases produzidos pela decomposição do
lixo devem ser queimados e os percolados devem ser captados. Em
complemento, também devem ser realizadas obras de drenagem das águas
pluviais.
Os setores concluídos devem ser objeto de contínuo e permanente
monitoramento para avaliar as obras de captação dos percolados e as obras de
drenagem das águas superficiais, avaliar o sistema de queima dos gases e a
eficiência dos trabalhos de revegetação. Nesse sentido, segundo IPT (1995), as
seguintes técnicas de monitoramento são geralmente utilizadas: piezometria,
poços de monitoramento, inclinômetro, marcos superficiais e controle da vazão.
Figura VII: Coleta
de chorume ou
percolado para
direcioná-los a
estação de
tratamento

Figura VIII: Captação de gases em um aterro sanitário
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CAPÍTULO II: SUSTENTABILIDADE
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2.1. O QUE É SER SUSTENTÁVEL?

O termo "sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; defender;
favorecer, apoiar; conservar, cuidar). Segundo o Relatório de Brundtland (1987),
o uso sustentável dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas".

O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference
on the Human Environment - UNCHE), realizada em Estocolmo de 5 a 16 de
junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente
e a primeira grande reunião internacional para discutir as atividades humanas em
relação ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo lançou as bases das
ações ambientais em nível internacional, chamando a atenção internacional
especialmente para questões relacionadas com a degradação ambiental e a
poluição que não se limita às fronteiras políticas, mas afeta países, regiões e
povos, localizados muito além do seu ponto de origem. A Declaração de
Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Ação, define princípios de
preservação e melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de apoio
financeiro e assistência técnica a comunidades e países mais pobres. Embora a
expressão "desenvolvimento sustentável" ainda não fosse usada, a declaração,
no seu item 6, já abordava a necessidade imper "defender e melhorar o ambiente
humano para as atuais e futuras gerações" - um objetivo a ser alcançado
juntamente com a paz e o desenvolvimento econômico e social.
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A ECO-92 - oficialmente, Conferência sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento -, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, consolidou o conceito
de desenvolvimento sustentável. A mais importante conquista da Conferência foi
colocar esses dois termos, meio ambiente e desenvolvimento, juntos concretizando a possibilidade apenas esboçada na Conferência de Estocolmo,
em 1972, e consagrando o uso do conceito de desenvolvimento sustentável,
defendido, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Comissão Brundtland). O conceito de desenvolvimento
sustentável - entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem
às suas próprias necessidades - foi concebido de modo a conciliar as
reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico como as
preocupações de setores interessados na conservação dos ecossistemas e da
biodiversidade. Outra importante conquista da Conferência foi a Agenda 21, um
amplo e abrangente programa de ação, visando a sustentabilidade global no
século XXI.

Em 2002, a Cimeira (ou Cúpula) da Terra sobre Desenvolvimento
Sustentável de Joanesburgo reafirmou os compromissos da Agenda 21,
propondo a maior integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável
(econômica, social e ambiental) através de programas e políticas centrados nas
questões sociais e, particularmente, nos sistemas de proteção social.
Alguns tópicos podem ser destacados dentro deste tema, como:
 Crescimento sustentado - refere-se a um ciclo de crescimento
econômico constante e duradouro, porque assentado em bases
consideradas estáveis e seguras. Dito de outra maneira, é uma
situação em que a produção cresce, em termos reais, isto é,
descontada a inflação, por um período relativamente longo.
 Gestão sustentável - é a capacidade para dirigir o curso de uma
empresa, comunidade ou país, através de processos que valorizam
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e recuperam todas as formas de capital, humano, natural e
financeiro.
 Sustentabilidade comunitária - é uma aplicação do conceito de
sustentabilidade

no

nível

comunitário.

Diz

respeito

aos

conhecimentos, técnicas e recursos que uma comunidade utiliza
para manter sua existência tanto no presente quanto no futuro. Este
é um conceito chave para as ecovilas ou comunidades intencionais.
Diversas estratégias podem ser usadas pelas comunidades para
manter ou ampliar seu grau de sustentabilidade, o qual pode ser
avaliado

através

da

ASC

(Avaliação

de

Sustentabilidade

Comunitária).
 Sustentabilidade como parte da estratégia das organizações - O
conceito de sustentabilidade está intimamente relacionado com o da
responsabilidade social das organizações. Além disso, a ideia de
"sustentabilidade" adquire contornos de vantagem competitiva. Isto
permitiu a expansão de alguns mercados, nomeadamente o da
energia, com o surgimento das energias renováveis. Segundo
Michael Porter, "normalmente as companhias têm uma estratégia
económica e um estratégia de responsabilidade social, e o que elas
devem ter é uma estratégia só". Uma consciência sustentável, por
parte das organizações, pode significar uma vantagem competitiva,
se for encarada integrar uma estratégia única da organização, tal
como defende Porter, e não como algo que concorre, à parte, com
"a" estratégia da organização, apenas como parte da política de
imagem ou de comunicação. A ideia da sustentabilidade, como
estratégia de aquisição de vantagem competitiva, por parte das
empresas, é refletida, de uma forma expressamente declarada, na
elaboração do que as empresas classificam como "Relatório de
Sustentabilidade".
 Investimento socialmente responsável - Investir de uma forma ética
e sustentável é a base do chamado ISR (ou SRI, do inglês Socially
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responsible investing). Em 2005, o Secretário Geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, em articulação com a Iniciativa Financeira do
PNUMA (PNUMA-FI ou, em inglês, UNEP-FI)[9] e o Pacto Global
das Nações Unidas (UN Global Compact), convidou um grupo de
vinte grandes investidores institucionais de doze países para
elaborar os Princípios do Investimento Responsável. O trabalho
contou também com o apoio de um grupo de 70 especialistas do
setor financeiro, de organizações multilaterais e governamentais, da
sociedade civil e da academia. Os princípios da PNUMA-FI foram
lançados na Bolsa de Nova York, em abril de 2006. Atualmente a
PNUMA-FI trabalha com cerca de 200 instituições financeiras,
signatárias desses princípios, e com um grande número de
organizações parceiras, visando desenvolver e promover as
conexões entre sustentabilidade e desempenho financeiro. Através
de redes peer-to-peer, pesquisa e treinamento, a PNUMA-FI
procura identificar e promover a adoção das melhores práticas
ambientais e de sustentabilidade em todos os níveis, nas operações
das instituições financeiras.

2.2. OS SIGNIFICADOS DA SUSTENTABILIDADE

O uso do termo "sustentabilidade" difundiu-se rapidamente, incorporandose ao vocabulário politicamente correto das empresas, dos meios de
comunicação de massa, das organizações da sociedade civil, a ponto de se
tornar quase uma unanimidade global. Por outro lado, a abordagem do combate
às causas da insustentabilidade parece não avançar no mesmo ritmo, ainda que
possa estimular a produção de previsões mais ou menos catastróficas acerca do
futuro e aquecer os debates sobre propostas de soluções eventualmente
conflitantes.

33

De todo modo, assim como acontecia antes de 1987, o desenvolvimento
dos países continua a ter como principal indicador, o crescimento econômico,
traduzido como crescimento da produção ou, se olhado pelo avesso, como
crescimento (preponderantemente não sustentável) da exploração de recursos
naturais. As políticas públicas, bem como a ação efetiva dos governos, ainda se
norteia basicamente pela crença na possibilidade do crescimento econômico
perpétuo e essa crença predomina largamente sobre a tese oposta, o
decrescimento econômico, cujas bases foram lançadas no início dos anos 1970,
por Nicholas Georgescu-Roegen. Segundo Amartya Sen, Prêmio Nobel
deEconomia1998: "Não houve mudança significativa no entendimento dos
determinantes do progresso, da prosperidade ou do desenvolvimento. Continuam
a ser vistos como resultado direto do desempenho econômico."

2.3. AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

A

agricultura

sustentável

prossegue

três

objetivos

principais:

a

conservação do meio ambiente, unidades agrícolas lucrativas, e a criação de
comunidades agrícolas prósperas. Estes objetivos têm sido definidos de acordo
com diversas filosofias, práticas e políticas, tanto sob o ponto de vista do
agricultor como do consumidor.

Figura IX: Agricultura Sustentável
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Refere-se, portanto, à capacidade que uma determinada unidade agrícola
(ou, numa perspectiva global, o próprio pl aneta) tem de continuar a produzir,
numa sucessão sem fim, com um mínimo de aquisições do exterior. As plantas
cultivadas dependem dos sais minerais presentes no solo, na água, no ar e na luz
do sol como recursos para produzir o seu próprio alimento, através da
fotossíntese.

Esse alimento (o amido, e não só) é também a base da alimentação
humana. Quando é feita a colheita, o agricultor está a recolher aquilo que foi
permitido à planta produzir com os recursos que tinha à sua disposição. Recursos
esses que têm de ser repostos para que o ciclo de produção continue. Caso
contrário, existe a sua exaustão e a terra torna-se estéril. Ainda que a luz do sol,
o ar e a chuva estejam, praticamente, disponíveis na maior parte das localizações
geográficas do planeta, os nutrientes presentes no solo são facilmente exauríveis.

Resíduos das plantas cultivadas, o azoto fixado por bactérias que vivem
em simbiose na raiz de algumas leguminosas, ou o estrume dos animais criados
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nas unidades agrícolas consideradas são alguns dos meios possíveis para
repor os sais minerais necessários ao desenvolvimento de novas colheitas. O
próprio trabalho agrícola, executado pelo ser humano, de forma autónoma ou
com a ajuda da tração animal deve ser contabilizado nesta perspectiva de
"reciclagem" energética, já que se pode supor que estes se podem alimentar
exclusivamente do que é produzido na unidade agrícola. A aquisição de produtos
ou serviços exteriores à unidade agrícola, como fertilizantes para as plantas ou
combustível fóssil para máquinas reduz a sustentabilidade, já que torna a
comunidade dependente de recursos não-renováveis e pode incorrer em
externalidade negativa.
Quanto maior for a autonomia da unidade agrícola, ao não necessitar de
aquisições exteriores no sentido de manter os mesmos níveis de produção, maior
será o nível de sustentabilidade. Agricultura orgânica ou agricultura biológica é o
termo frequentemente usado para designar a produção de alimentos e outros
produtos vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos, tais como
fertilizantes e pesticidas, nem de organismos geneticamente modificados, e
geralmente adere aos princípios de
agricultura sustentável.

A sua base é holística e põe
ên

fase

no

solo.

Os

seus

proponentes acreditam que num
solo saudável, mantido sem o uso
de fertilizantes e pesticidas feitos
pelo homem, os alimentos tenham
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qualidade superior a de alimentos convencionais. Em diversos países, incluindo
os Estados Unidos (NOP - National Organic Program), o Japão (JAS - Japan
Agricultural Standard), a Suíça (BioSuisse) a União Europeia (CEE 2092/91), a
Austrália (AOS - Australian Organic Standard / ACO - Australia Certified Organic)
e o Brasil (ProOrgânico - Programa de Desenvolvimento da Agricultura, já
adotaram programas e padrões para a regulação e desenvolvimento desta
atividade.

Este sistema de produção, que exclui o uso de fertilizantes, agrotóxicos e
produtos reguladores de crescimento, tem como base o uso de estercos animais,
rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle biológico de
pragas e doenças. Pressupõe ainda a manutenção da estrutura e da
profundidade do solo, sem alterar suas propriedades por meio do uso de produtos
químicos e sintéticos. A agricultura orgânica está diretamente relacionada ao
desenvolvimento sustentável.

Pecuária Orgânica é um termo técnico que surgiu recentemente, quando
se começou a questionar os modelos de produção animal intensiva. A Pecuária
Orgânica se refere ao manejo dos rebanhos, respeitando as regras estabelecidas
por entidades internacionais sobre produção orgânica de alimentos e outros
produtos de origem agrícola. Em relação às regras de produção orgânica e sua
aplicação no manejo pecuário, fica preconizado que os sistemas de produção
animal orgânicos devem respeitar o bem-estar animal, os tratamentos sanitários
devem ser adequados levando-se em conta todos os reflexos dentro negativos do
meio-ambiente, os insumos devem ser produzidos também de forma orgânica e
preferencialmente não devem ser utilizados.

Entre as técnicas que se pode utilizar na conversão de um sistema de
produção intensivo convencional ao orgânico, existe uma denominada "Pastoreio
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Racional Voisin" recriada por Andre Voisin, que tem sido aplicada com sucesso
no mundo todo desde os primordios da humanidade. Em especial no Sul do Brasil
existem iniciativas importantes ocorrendo atualmente.
Figura X: Pecuária Orgânica
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Figura XI: Colheita

Figura XII: Produtos orgânicos
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2.4. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

A arquitetura sustentável, é um processo em permanente evolução que
enfoca estratégias inovadoras e tecnologias para melhorar a qualidade de vida
cotidiana, sua abordagem envolve principalmente: diretrizes projetuais formais e
espaciais ;

eficiência

energética

na

construção

e

sua

manutenção;

aproveitamento de estruturas pré-existentes; uso de materiais ecologicamente
corretos; e planejamento territorial envolvendo a proteção de contornos naturais.

Auto-sustentabilidade é um conceito em ecologia que define a exploração
de recursos naturais em base não-predatória. Isto significa a implementação ou a
racionalização de projetos de exploração de modo que:



causem mínimo impacto sobre o meio-ambiente circundante, e sobre
os recursos que não são diretamente utilizados pelo projeto;



dêem tempo à natureza de recompor os recursos renováveis de
interesse do projeto;



tenham retorno monetário suficiente para o sustento das pessoas
envolvidas e suas famílias com dignidade (sem carestia), de modo que
não precisem super-explorar o meio, ou recorrer a práticas predatórias,
para complementarem sua renda.
Figura XIII: Arquitetura Sustentável
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Tendo

estes

três

componentes,

o

projeto

é

considerado

autossustentável, porque deste modo a exploração de dados recursos pode se
prolongar indefinidamente, ao menos em teoria. A atividade sustenta a si mesma,
sem necessidade de recorrer a recursos externos para sua manutenção.

A

auto-sustentabilidade

geralmente

está

associada

às

atividades

extrativistas praticadas por pequenas comunidades, devido às características
destas atividades (dependentes, por definição, da renovação espontânea dos
recursos explorados). E também porque seu custo é mais alto e seu lucro, no
curto prazo, bem menor do que o exigido por grandes empreendimentos
comerciais, tornando-as desinteressantes para a exploração direta por empresas.

Inicia-se atualmente uma tendência de grandes empresas adotarem este
conceito, assumindo os custos mais altos e oferecendo produtos mais caros para
um público consumidor consciente de sua responsabilidade ecológica. Entretanto,
são ainda medidas tímidas, se comparadas com as necessidades evidentes, e
limitadas aos mercados consumidores mais ricos, notadamente o europeu. O
consumidor pobre sempre acaba optando por produtos mais baratos, e
ecologicamente incorretos, mesmo que tenha consciência disto. Contam ainda
com o empecilho da necessidade de obtenção de selos e certificados que
garantam ao consumidor a procedência dos produtos, emitidos por organizações
idôneas, o que aumenta ainda mais o custo.

Apesar de desejável em outros campos, como na agricultura, a autosustentabilidade não é um conceito de aplicação geral na sociedade industrial, já
que esta depende da exploração de recursos minerais, não-renováveis, cujo
esgotamento é inevitável. Apesar disto, os ecólogos são unânimes ao afirmarem
que a exploração dos recursos naturais segundo os modelos dominantes
atualmente envolve grande dose de irracionalidade e desperdício, e pode em
pouco tempo levar ao esgotamento irreversível dos recursos renováveis.
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2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Educação ambiental é uma novidade da educação, já praticada em alguns
países, foi proposta em 1.999 no Brasil, tem o objetivo de disseminar o
conhecimento sobre o ambiente. Sua principal função é conscientizar à
preservação do meio ambiente e sua preservação, utilização sustentável.

É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente interesse do
homem em assuntos como o ambiente devido às grandes catástrofes naturais
que têm assolado o mundo nas últimas décadas.

No Brasil, a Educação Ambiental assume uma perspectiva mais
abrangente, não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos
naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades
sustentáveis. Mais do que um segmento da Educação, a Educação em sua
complexidade e completude.

A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795
– Lei da Educação Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.
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A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o
ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica,
que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a
importância da natureza, da qual é parte integrante. Desde muito cedo na história
humana para sobreviver em sociedade, todos os indivíduos precisavam conhecer
seu ambiente. O início da civilização coincidiu com o uso do fogo e outros
instrumentos para modificar o ambiente, devido aos avanços tecnológicos,
esquecemos que nossa dependência da natureza continua.

"A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a
comunidade educativa têm a tomada de consciência de sua realidade global, do
tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos
problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve,
mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e
atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação superadora
dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo
no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação."

"A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A
educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de
decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida.”

"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
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atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade."

Segundo o Art. 1o da Lei no 9.795 de abril de 1999 - "Processo em que se
busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental,
garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das
questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade,
procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a
transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e
política." Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - sugerem que o tema
meio ambiente seja de cunho transversal.

Os problemas causados pelo aquecimento global obrigaram o mundo a
refletir sobre a necessidade de impulsionar a educação ambiental. O cenário é
muito preocupante e deve ser levado a sério, pois as consequências vão atingir a
todos, sem distinção.

Trata-se de processo pedagógico participativo permanente para incutir
uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, estendendo à sociedade
a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais.

Aquele que pratica a educação ambiental no âmbito de ensino, é
conhecido como Educador ambiental e não necessariamente trata-se de um
professor. Qualquer indivíduo da sociedade pode-se tornar um educador
ambiental desde que tenha seu trabalhado voltado aos temas ligados. No
entanto, conforme preconizado pela Resolução CFBio nº 010/2003 é atribuído ao
biólogo a expertise de atuar na área, uma vez que, tratando-se de uma atividade
que envolve múltiplos conhecimentos e, tratando-se este de um profissional de
abrangência e conhecimento ímpar, por mais que outras áreas atuem neste
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campo do conhecimento, cabe ao biólogo desenvolver de fato esta área do
saber.

Figura XIV: Ciclo Infinito
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CAPÍTULO 3: EVENTOS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL

3.1. SWU (STARTS WITH YOU) – COMPROMISSO PÚBLICO DE
SUSTENTABILIDADE

O movimento Starts With You (SWU) e o festival que vem para celebrá-lo
têm como principais objetivos inspirar, conscientizar e mobilizar, demonstrando
que a sustentabilidade pode estar presente em todas as ações e contribuindo
para o estabelecimento de práticas sustentáveis de forma inovadora.

Estamos atentos aos possíveis impactos de nossas atividades e afirmamos
o compromisso de, em todos os eventos e ações, aplicar os princípios e padrões
reconhecidos de ética, sustentabilidade, saúde e segurança e cumprir a
legislação nacional.

Apresentamos, assim, os valores e diretrizes gerais que regulam o
relacionamento com todos os nossos públicos e parceiros. Para saber mais
detalhes de como cada um desses princípios será colocado em prática, leia
nosso Plano de Ações.

Princípios, Diretrizes e Ações de Sustentabilidade do SWU:

1.Direitos Humanos - Em todas as nossas atividades, atuamos conforme
os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros padrões e
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tratados internacionais e não toleramos condições de trabalho degradantes,
trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.

2.Direitos do Trabalho - Além de estarmos de acordo com a legislação
trabalhista nacional, buscamos oferecer condições de trabalho adequadas a
todos os que participam ou venham a participar da realização das ações e
eventos. Cumprimos também todas as exigências, normas regulamentadoras e
convenções legais pertinentes às relações e ambiente de trabalho, aplicáveis às
nossas atividades.

3. Não-discriminação - Não aceitamos nenhuma forma de discriminação
em função de cor, sexo, opção sexual, religião, origem, classe social, idade ou
condições físicas nas relações com todos os nossos públicos.

4. Educação em sustentabilidade - Queremos conscientizar, mobilizar e
transmitir os valores da sustentabilidade a todos que estiverem de alguma forma
no movimento, seja como participante, seja na organização.

5. Inclusão Social - Em nossas contratações de serviços, daremos
preferência, sempre que possível, à mão de obra local, cooperativas e micro e
pequenos fornecedores, contribuindo assim para a geração de renda e inclusão
social.

6. Saúde e Segurança - Empenhamos-nos para propiciar um ambiente
saudável e seguro a todos os envolvidos em nossas atividades e eventos, por
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meio do estabelecimento de padrões rígidos de saúde e segurança, da
avaliação de possíveis riscos e definição de procedimentos para evitá-los.

7. Engajamento de Stakeholders - Acreditamos que o engajamento de
todas as partes interessadas é essencial para a obtenção de nossos objetivos.
Queremos construir relacionamentos de troca e apoio que contribuam para
fortalecer e difundir valores comuns. Assim, buscamos estabelecer parcerias,
realizar trabalhos conjuntos e de inclusão com as comunidades e compartilhar
nossas diretrizes de sustentabilidade com todos os nossos públicos.

8. Transparência, ética e combate à corrupção - O relacionamento com
todos os parceiros deve ser baseado em ética e transparência. Além disso,
repudiamos e combatemos a corrupção em todas as suas formas e não
aceitamos parcerias com instituições de idoneidade duvidosa.

9. Legislação Ambiental - Todas as nossas atividades e de nossos
parceiros devem estar em conformidade com leis e regulamentos ambientais.

10. Baixo Impacto Ambiental - Buscaremos sempre reduzir, compensar
ou eliminar nossos impactos ambientais. Dessa forma, em todos os nossos
eventos e ações, buscaremos cumprir com os seguintes aspectos e metas: a)
realização de eventos de baixo carbono e desenvolvimento de processos para
redução e mitigação das emissões de gases poluentes; b) preferência pelo uso
de materiais reciclados ou recicláveis e que tenham origem certificadas de acordo
com padrões sócio-ambientais; c) destinação correta dos resíduos; d)
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desenvolvimento de processos para baixo consumo de água e energia; e)
revitalização da área do festival.

*TÓPICO RETIRADO DIRETAMENTE DO SITE WWW.SWU.COM.BR, SEM ALTERAÇÕES POR SER O PLANO DE
AÇÃO DO EVENTO.

Figura XV: Festival SWU

3.2. AÇÕES SUSTENTÁVEIS ROCK IN RIO 2011
Neste ano o evento foi certificado por uma instituição portuguesa,
Sociedade Ponto Verde, que tinha como principal foco destinar de maneira
correta os resíduos ferados pelo público que passará pela Cidade do Rock.
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A certificação fazia parte do Plano de Sustentabilidade apresentado pela
organizaçãoo do evento desse ano e apresentou bons resultados nas duas
últimas edições do Rock in Rio em Portugal. Nos anos de 2008 e 2010, 145
toneladas de resíduos foram recicladas em Lisboa. Em 2006, quando ainda não
existia essa certificação, a quantidade reciclada não atingiu 4 toneladas.
As ações aplicadas foram:
1. Cada lixo no seu quadrado (ou saco...) - A organização anunciou que o
investimento para que as metas de destinação correta do lixo sejam
atingidas é de mais de 200 mil reais. Todo material, da montagem à
desmontagem, deverá ser destinado com menor impacto possível. A
Cooperativa Barracoop, escolhida para atuar em parceria com a
Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), ganhará as
receitas geradas com a venda dos resíduos coletados nos dias de
evento. Para ajudar na tarefa, lojistas, patrocinadores e fornecedores
terão equipamento de coleta. A organização do evento formou equipes
de bares, restaurantes e lojas para conscientizar sobre a geração de
lixo e treinar a separação correta em sacos próprios para essa ação. O
público terá à disposição 600 contentores adesivados e espalhados
pela Cidade do Rock para que o descarte individual também separe os
materiais. Ao término do evento, todos contentores serão instalados em
UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora).

2. Material fértil - Os resíduos orgânicos serão transformados em adubo
por compostagem pela Usina de Transferência e Reciclagem do Caju,
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na Zona Portuária, e usados no projeto “Rio Capital Verde”, programa
de reflorestamento que pretende recuperar 1,5 mil hectares de mata até
2012.

3. Para zerar as emissões - Todas as emissões contabilizadas durante a
montagem, desmontagem, shows e intervalos da Cidade do Rock serão
neutralizadas por meio de co-financiamento de projetos de seqüestro
de carbono e estudo de tecnologias para redução das emissões. Mais
de 40 mil árvores foram plantadas depois das últimas edições em
Lisboa (2006, 2008 e 2010) e Madrid (2008 e 2010). Cada artista
recebe um certificado que mostra que as emissões de carbono
produzidas durante o show foram compensadas (o que inclui
deslocamento

de

pessoas

e

materiais

e

energia

gerada

na

apresentação).

4. Carro nem pensar - A organização do Festival estimula o público a
chegar à Cidade do Rock via transporte público. Por isso, não haverá
estacionamento perto da entrada e uma linha de ônibus foi criada para
essa demanda. Os motivos são simples: quem quer passar pelo
estresse de ficar parado dentro de um carro antes de curtir um festival
de música? É mais sustentável “entrar no clima” antes e sair com bom
humor para a maratona “musical”.

5. Pra fumar e guardar - Mímicos abordarão o público durante o festival
para distribuir “porta-bitucas” e estimular os fumantes a não
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descartarem o resto dos cigarros no chão. Ao todos, serão
distribuídos 100 mil brindes durante os sete dias de evento.

6. Desconstrução da Cidade do Rock - A madeira utilizada na estrutura do
Festival poderá ser reutilizada, doada a ONGs ou transformada em
material para construção civil. Os resíduos que não puderem ser
reaproveitados serão descartados em aterros sanitários (entenda a
diferença entre aterro sanitário e lixão).

7. Música na formação de jovens - Este ano, o projeto Por Um Mundo
Melhor tem ações voltadas para a formação musical de jovens, com
iniciativas como a Campanha Nacional de Doação de Instrumentos
Musicais (instrumentos novos, usados e até mesmo danificados estão
sendo recebidos até 2 de outubro nas agências dos Correios e serão
entregues a instituições que utilizam a música na formação dos jovens.
Os instrumentos passarão por processo de avaliação e reparo e mais
de 120 ONGs se candidataram para recebê-los), Oficina de
Capacitação de Luthier (o evento montou com a Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos oficina de formação de
assistentes de Luthier, especializados no conserto e manutenção de
instrumentos) e montagem de salas de música e capacitação de
professores em escolas no Rio de Janeiro.
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Figura XVI: Rock in Rio 2011

3.3 RIO+20
A cidade do Rio de Janeiro será a sede da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012. O encontro recebeu o
nome de Rio+20 e visa

renovar o engajamento dos líderes mundiais com o

desenvolvimento sustentável do planeta, vinte anos após a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Serão
debatidos a contribuição da “economia verde” para o desenvolvimento
sustentável e a eliminação da pobreza, com foco sobre a questão da estrutura de
governança internacional na área do desenvolvimento sustentável. A Rio+20
insere-se, assim, na longa tradição de reuniões anteriores da ONU sobre o tema,
entre as quais as Conferências de 1972 em Estocolmo, Suécia, e de 2002, em
Joanesburgo, África do Sul.
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A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(UNCSD) irá ocorrer no Rio de Janeiro, Brasil, em Junho de 2012 marcando o 20º
aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED), que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º
aniversário da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD),
ocorrida em Johanesburgo em 2002.
O objetivo da Conferência é assegurar um comprometimento político
renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o
momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos
principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os
novos desafios emergentes.
Os dois temas em foco na Conferência serão:
1. uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza;
2. o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.
Através das Resoluções 64/236 e 65/152 foram decididas a realização de
três reuniões preparatórias, onde a primeira ocorreu em maio de 2010, a segunda
em março de 2011 e a terceira será logo antes da própria Conferência. Além
disso, também foi decidido que três outras reuniões iriam acontecer: uma em
janeiro de 2010, outra no segundo semestre do mesmo ano e a terceira, por volta
de oito semanas antes da Conferência. O propósito dessas reuniões é de discutir
questões substanciais e procedimentais na preparação da Conferência.
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Já teve início um processo preparatório inclusivo, envolvendo vários
stakeholders em diferentes níveis, voltado para a obtenção de um resultado
significativo no avanço da meta de desenvolvimento sustentável.
Em maio de 2010, quando ocorreu o Primeiro Comitê Preparatório, os
Estados-Membros elegeram um Bureau de 10 membros (dois representantes de
cada região) e o Brasil como membro ex-officio para conduzir o processo
preparatório e decidir sobre seu roteiro e a organização do trabalho.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
Rio+20 é um processo intergovernamental dirigido pelos Estados-Membros das
Nações Unidas com a participação plena do Sistema ONU e Major Groups.
A eficácia do engajamento dos Estados-Membros na Rio+20 vai depender
da qualidade das preparações regionais e nacionais que irão contribuir para o
processo global.

Figura XVII: Rio+20
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CONCLUSÃO
A degradação ambiental não é ocasionada apenas pela parte do
consumidor que não tem a consciência dos danos que poderá causar no futuro,
todos possuem sua parcela de culpa, as empresas por descartarem seu lixo de
maneira errônea, os indivíduos por comprarem mais do que precisam, o Estado
por não considerar de fato que o consumo sustentável é algo de extrema
importância para o futuro do Planeta e, consequentemente, das próximas
gerações.
Isso serve para que todos parem e pensem em seus atos cotidianos se
aquilo é realmente necessário, não custa fazer uma lista de compras contendo o
que é preciso ser comprado de fato no supermercado, para evitar o consumo
exacerbado, diminuindo assim os impactos no ambiente, como também não custa
separar o lixo em casa e nas empresas já contribuindo com a coleta seletiva e
etc. Como visto, são muitas as práticas que poderiam ser adaptadas para um
estilo de vida mais consciente, como também são muitos os impactos causados
com o consumo desenfreado.
Com base nisso é possível perceber que nada em excesso traz o melhor, é
preciso haver um equilíbrio e uma conscientização do que realmente precisa ser
realizado, para que consigamos conservar os recursos naturais do Planeta que já
estão se tornando escassos para garantir um futuro feliz para as próximas
gerações em que possam desfrutar dos mesmos recursos que desfrutamos hoje
em dia.
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INTRODUÇÃO
A minha motivação para a pesquisa do segundo semestre de 2011, surgiu
durante uma aula de ética desse mesmo semestre.
Nessa aula, discutimos sobre a empresa Zara que na época estava em alta
na mídia, devido às acusações de trabalho escravo.
Esse caso me revoltou, pois em pleno século XXI, de altas tecnologias, não é
possível que ainda exista seres humanos, que obriguem outros da mesma espécie a
trabalharem dessa maneira desumanas.
Com a minha idéia inicial de pesquisar sobre o moderno trabalho escravo, o
que difere dele para o antigo e o quais aspectos continuam o mesmo, descobri que
desde outras civilizações já existia essa prática, o que influência o surgimento do
preconceito racial, a diferença entre cor e classe social.
Neste trabalho serão abordados temas como a escravidão no Brasil Colonial,
diferença entre negros e índios; o trabalho escravo moderno, o perfil desses novos
trabalhadores e a legislação brasileira, como a lei brasileira defende esses tipos de
trabalhadores.

CAPÍTULO I – O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL
1.0 A ORIGEM DO TRABALHO ESCRAVO
A escravidão é a prática social em que o ser humano assume direitos de
propriedades sobre outro designado como escravo. Para assumir tal condição, o
‘’proprietário’’ utiliza da força em seus subordinados.
A escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Ela
vem desde os primórdios da história, quando os povos vencidos em batalhas eram
escravizados por seus conquistadores. Exemplo os hebreus, que foram vendidos
como escravos desde os começos da História.
Em algumas sociedades os escravos eram legalmente comerciados como uma
mercadoria. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades
profissionais, a idade, a procedência e o destino.
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1.0.1 A DIFERENÇA ENTRE O TRABALHO ESCRAVO E O TRABALHO DE
SERVOS
O feudalismo tem suas origens no século IV, a partir das invasões bárbaras
que culminou na decadência do Império Romano.
A sociedade feudal era composta de três estamentos (classes): os nobres, o
clero e os servos.
Os servos constituíam a maior parte da população camponesa; estavam
presos à terra, sofriam intensa exploração, eram obrigados a prestarem serviços à
nobreza e a pagar-lhes diversos tributos em troca da permissão de uso da terra e de
proteção militar. Embora geralmente se considere que a vida dos camponeses fosse
miserável, a palavra "escravo" seria imprópria. Para receberem direito à moradia
nas terras de seus senhores, juravam-lhe fidelidade e trabalho.
Os servos são trabalhadores rurais que estão vinculados à terra, formando a
classe social mais baixa da sociedade feudal. À diferença dos escravos, os servos
não eram propriedade de ninguém e não podiam ser vendidos, pois não eram como
escravos, que eram propriedade dos donos.
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Os servos cultivavam um pedaço de terra cedido pelo senhor, sendo
obrigados a pagar a ele impostos, rendas, e ainda a trabalhar as terras que o senhor
conservava para si. O servo tinha o usufruto da terra, ou seja, uma grande parte do
que a terra produzia era para ele.

1.1 ESCRAVOS NO BRASIL COLONIAL
No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira
metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias
na África para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar do
Nordeste.
A sociedade escravista brasileira necessitava de mão de obra para a lavoura e
mineração. Por isso, os escravos africanos negociados aqui eram normalmente
homens e tinham entre 15 e 30 anos de idade. Além do mais, o latifúndio monocultor
no Brasil exigia uma mão de obra permanente, o que seria inviável a utilização da
mão de obra de portugueses assalariados. Já que a intenção era trabalhar no Brasil, e
sim enriquecer o país.
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Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se
fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro
daqueles mais fracos ou velhos.
Um problema que os escravos recém-chegados encontravam era saber se
comunicar, principalmente para entender as ordens que recebiam. Os escravos que
ainda não sabiam falar o português eram chamados de boçais. Os que já tinham
algum conhecimento da língua eram chamados de ladinos. Existiam também os
crioulos, que eram os escravos nascidos no Brasil e, portanto já estavam integrados à
cultura local.
O transporte era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros.
Amontoados, em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil,
sendo que os corpos eram lançados ao mar.
Nas fazendas de açúcar ou minas de ouro (a partir do século XVIII), os
escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, recebendo
apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as
noites nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca higiene) acorrentados
para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite
era a punição mais comum no Brasil Colônia.

Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas
festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos
senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação.
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Assim que chegavam aqui, os escravos perdiam o direito de usar o seu nome
africano e de praticar as suas antigas tradições. Eram batizados segundo a fé católica
e recebiam nomes portugueses, como João, Joaquim, Maria. Por isso suas origens
acabaram sendo apagadas dos registros históricos.
Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana
se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram
suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta: a capoeira.

As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os
senhores de engenho utilizassem esta mão-de-obra, principalmente, para trabalhos
domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns
naqueles tempos da colônia.

1.2 A DIFERENÇA ENTRE NEGROS E ÍNDIOS
Embora o índio tenha sido um elemento importante para formação da colônia, o
negro logo o superou, sendo sua mão-de-obra considerada a principal base, sobre a
qual se desenvolveu a sociedade colonial brasileira.
Na fase inicial da lavoura canavieira ainda predominava o trabalho escravo
indígena. A História verdadeira mostra que a reação do nativo foi tão marcante, que
tornou-se uma ameaça perigosa para certas capitanias como Espírito Santo e
Maranhão. Além da luta armada, os indígenas reagiram de outras maneiras,
ocorrendo fugas, alcoolismo e homicídios como forma de reação à violência
estabelecida pelo escravismo colonial. Todas essas formas de reação dificultavam a
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organização da economia colonial, podendo assim, comprometer os interesses
mercantilistas da metrópole, voltados para acumulação de capital. Destaca-se
também, a posição dos jesuítas, que voltados para catequese do índio, opunham-se à
sua escravidão.
Mesmo com todos esses obstáculos, o indígena é amplamente escravizado,
permanecendo como mão-de-obra básica na economia extrativista do Norte do Brasil,
mesmo após o término do período colonial.
A maior utilização do negro como mão-de-obra escrava básica na economia
colonial, deve-se principalmente ao tráfico negreiro, atividade altamente rentável,
tornando-se uma das principais fontes de acumulação de capitais para metrópole.
Exatamente o contrário ocorria com a escravidão indígena, já que os lucros
com o comércio dos nativos não chegava até a metrópole.
Para os portugueses, o tráfico negreiro não era novidade, pois desde meados
do século XV , o comércio de escravos era regular em Portugal, sendo que durante o
reinado de D. João II o tráfico negreiro foi institucionalizado com a ação direta do
Estado português, que cobrava taxas e limitava a participação de particulares.

Quanto à procedência étnica do negro, destacaram-se dois grupos importantes:
os bantos, capturados na África equatorial e tropical provenientes do Congo, Guiné e
Angola, e os sudaneses, vindos da África ocidental, Sudão e norte da Guiné.

Interessante observarmos que entre os elementos deste segundo grupo,
destacavam-se muitos negros islamizados, responsáveis posteriormente por uma
rebelião de escravos ocorrida na Bahia em 1835, conhecida como a Revolta dos
Malês.
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1.3 A RESISTÊNCIA DOS NEGROS
Desde fugas isoladas, passando pelo suicídio, pelo banzo (nostalgia que fazia
o negro cair em profunda depressão o levando à morte) e pelos quilombos, várias
foram as formas de resistência do negro à escravidão, sendo a formação dos
quilombos a mais conseqüente.
Os quilombos eram aldeamentos de negros que fugiam dos latifúndios,
passando a viver comunitariamente. O maior e mais duradouro foi o quilombo dos
Palmares, surgido em 1630 em Alagoas, estendendo-se numa área de 27 mil
quilômetros quadrados até Pernambuco. Desenvolveu-se através do artesanato e do
cultivo do milho, feijão, mandioca, banana e cana-de-açúcar, além do comércio com
aldeias.

Seu primeiro líder foi Ganga Zumba, substituído depois de morto por seu
sobrinho Zumbi, que tornou-se a principal liderança da história de Palmares. Zumbi foi
covardemente assassinado em 1695 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho,
contratado por latifundiários da região.
Apesar dos muitos negros mortos em Palmaras, a quantidade de escravos
crescia muito e em 1681 atingia a cifra de 1 milhão de negros trazidos somente de
Angola.

O grande número de negros utilizado como escravos deixa clara a alta
lucratividade do tráfico negreiro, responsável inicialmente pelo abastecimento da
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lavoura canavieira em expansão nos séculos XVI e XVII e posteriormente nas áreas
de mineração e da lavoura cafeeira nos séculos XVIII e XIX respectivamente.

1.4 O FIM DA ESCRAVIDÃO
Na segunda metade do século XIX surgiu o movimento abolicionista, que
defendia a abolição da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais
abolicionistas deste período.
A região sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados
brasileiros e imigrantes estrangeiros, a partir de 1870. Na região Norte, as usinas
produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que possibilitou o uso
de um número menor de escravos. Já nos principais centros urbanos, era grande a
necessidade do surgimento de indústrias. Visando não causar prejuízos financeiros
aos proprietários rurais, o governo brasileiro, pressionado pelo Reino Unido, foi
alcançando seus objetivos lentamente.
A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de
escravos no Brasil, a partir da Lei Eusébio de Queirós. Vinte e um anos mais tarde,
em de 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre-Livre. Esta lei tornava
livres os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação da lei.
No ano de 1885, foi promulgada a lei Saraiva-Cotegipe (também conhecida
como Lei dos Sexagenários) que beneficiava os negros com mais de 65 anos de
idade.
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Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade
total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei, assinada
pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), abolia de vez a escravidão do Brasil.
O que caracterizava a escravidão é a subordinação de seres humanos a
regime de trabalho sem qualquer remuneração; sem identidade e sem a liberdade de
ir e vir; o escravo é considerado uma coisa, uma “peça”, para os proprietários de
escravos no Brasil. Todo escravo possui um dono, para o qual trabalha e ao qual
deve obediência cega. O senhor do escravo pode vendê-lo, emprestá-lo, espancá-lo e
até matá-lo.
A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão no
Brasil; um ato da Princesa Isabel que foi conseqüência das ações de repúdio à
escravidão brasileira, ainda presente na segunda metade do século XIX.
O desenvolvimento industrial na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX gerou a
produção em escala, criando a necessidade de grande mercado consumidor no
exterior. O Brasil mantinha um regime secular de escravidão, um contingente
significativo de mulheres, homens e crianças sem remuneração, conseqüentemente
sem poder de compra; os intelectuais europeus e os intelectuais brasileiros incitados
por aqueles empunharam a bandeira da abolição da escravatura - tratava-se da
tomada de consciência da negação dos direitos humanos – oposição ferrenha aos
escravocratas.
A resistência dos senhores proprietários de um modo geral não foi capaz de
barrar as leis do Ventre Livre, do Sexagenário e outras que já anunciavam o fim da
escravidão no Brasil. No final da segunda metade do século XIX, a pressão da
Inglaterra contra o regime escravo no Brasil aumentou; a economia brasileira
mantinha-se estruturada no aumento das exportações do açúcar, do algodão e da
borracha amazônica, tendo o setor externo como o motor da economia.
Foi nesse cenário que a imigração de europeus foi incentivada pelo governo do
Brasil já independente. Desse modo, a criação de colônias estrangeiras no Brasil,
principalmente na Região Sul, trouxe para o Brasil um tipo diferente de mão-de-obra,
com especialização e regime de trabalho livre. Assim, a assinatura da Lei Áurea
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oficializou a abolição da escravidão, como uma conseqüência natural dos
acontecimentos políticos, sociais e econômicos que ocorriam no mundo e no Brasil.
O fim da escravidão foi oficializado no Brasil em 1888. Os negros fugidos,
habitantes dos quilombos, tornaram-se livres; os negros ex-escravos deixaram de ter
dono e passaram a ter o direito a ingressar no mercado de trabalho livre. No entanto,
a subordinação secular ao regime escravo e a falta de qualificação para ocupar vagas
de trabalho nos centros urbanos, transformaram muitos ex-escravos em carregadores
nas regiões portuárias ou vendedores de alimentos. Mas, a maioria dos ex-escravos
permaneceu desempregada ou prestando serviços nas propriedades rurais, como
trabalhadores braçais e com remunerações irrisórias.
O Brasil foi o último país do continente em abolir formalmente a escravidão.

1.4.1 CONSEQUÊNCIAS DO FIM DA ESCRAVIDÃO, PARA OS EX-ESCRAVOS
A escravidão chegou ao fim o ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas
isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade, por isso os recémlibertos passaram dias difíceis mesmo com o fim da escravidão. Diferente do que
aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, após o fim da escravidão, os ex-escravos
foram abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra da
Secessão, a vitória do Norte sobre o Sul implicou na emancipação total dos
escravos e eles foram amparados por uma lei, que possibilitou assistência e formas
de inserção do negro na sociedade.
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No Brasil, sem acesso a terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto
tempo de trabalhos forçados, geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de
preconceito, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam,
vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Aos negros que migraram para
as cidades, só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com
isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas
domésticas, quitandeiras sem qualquer tipo de assistência e garantia; muitas exescravas eram tratadas como prostitutas. Os negros que não moravam nas ruas
passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito e a
discriminação e a idéia permanente de que o negro só servia para trabalhos duros,
ou seja, serviços pesados deixaram seqüelas desde a abolição da escravatura até
os dias atuais.

CAPÍTULO II – O TRABALHO ESCRAVO MODERNO
2.0 O NOVO TRABALHO ESCRAVO
A escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve
cerceamento da liberdade.
A assinatura da Lei Áurea , em 13 de maio de 1888, representou o fim do
direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade
de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que
mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Há
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fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para formação de
pastos, produzirem carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio
de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão-de-obra
utilizando os contratadores de empreitada, os chamados "gatos". Eles aliciam os
trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam
responsabilizados pelo crime.
Esses gatos recrutam pessoas em regiões distantes do local da prestação de
serviços ou em pensões localizadas nas cidades próximas. Na primeira abordagem,
mostram-se agradáveis, portadores de boas oportunidades de trabalho. Oferecem
serviço em fazendas, com garantia de salário, de alojamento e comida. Para seduzir
o trabalhador, oferecem "adiantamentos" para a família e garantia de transporte
gratuito até o local do trabalho.
O transporte é realizado por ônibus em péssimas condições de conservação
ou por caminhões improvisados sem qualquer segurança. Ao chegarem ao local do
serviço,

são

surpreendidos

com

situações

completamente

diferentes

das

prometidas. Para começar, o gato lhes informa que já estão devendo. O
adiantamento, o transporte e as despesas com alimentação na viagem já foram
anotados em um "caderno" de dívidas que ficará de posse do gato. Além disso, o
trabalhador percebe que o custo de todos os instrumentos que precisar para o
trabalho - foices, facões, motosserras, entre outros - também será anotado no
caderno de dívidas, bem como botas, luvas, chapéus e roupas. Finalmente,
despesas com os improvisados alojamentos e com a precária alimentação serão
anotados, tudo a preço muito acima dos praticados no comércio.
As fazendas estão distantes dos locais de comércio mais próximos (o
trabalhador é levado para longe de seu local de origem e, portanto, da rede social na
qual está incluído. Dessa forma, fica em um estado de permanente fragilidade,
sendo dominado com maior facilidade), sendo impossível ao trabalhador não se
submeter totalmente a esse sistema de "barracão", imposto pelo gato a mando do
fazendeiro ou diretamente pelo fazendeiro.
Se o trabalhador pensar em ir embora, será impedido sob a alegação de que
está endividado e de que não poderá sair enquanto não pagar o que deve. Muitas
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vezes, aqueles que reclamam das condições ou tentam fugir são vítimas de surras.
No limite, podem perder a vida.

2.1 CONDIÇÃO DE TRABLHO
Produtores rurais das regiões com incidência de trabalho escravo afirmam,
com freqüência, que esse tipo de relação de serviço faz parte da cultura ou tradição.
Contudo, mesmo que a prática fosse comum em determinada região - o que não é
verdade, pois é utilizada por uma minoria dos produtores rurais -, jamais poderia ser
tolerada.
A Convenção nº 29 da OIT de 1930, define sob o caráter de lei internacional o
trabalho forçado como "todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a
ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente." A
mesma Convenção nº 29 proíbe o trabalho forçado em geral incluindo, mas não se
limitando, à escravidão. A escravidão é uma forma de trabalho forçado. Constitui-se
no absoluto controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas
sobre outro grupo social.
Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao
cerceamento da liberdade. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez que
não mais se utiliza correntes para prender o homem a terra, mas sim ameaças
físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a
propriedade da cidade mais próxima.
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Alojamento
O tipo de alojamento depende do serviço para o qual o trabalhador foi
aliciado. As piores condições são, normalmente, as relacionadas com a derrubada
de floresta nativa devido à inacessibilidade do local e às grandes distâncias dos
centros urbanos. Como não há estrutura nenhuma e o proprietário não disponibiliza
alojamentos, muito menos transporte para que o trabalhador durma próximo da sede
da fazenda, a saída é montar barracas de lona ou de folhas de palmeiras no meio da
mata que será derrubada. Os trabalhadores rurais ficam expostos ao sol e à chuva.
De acordo com fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, uma das
fazendas vistoriadas contava com excelentes alojamentos de alvenaria munidos de
eletrodomésticos para serem mostrados aos fiscais. "Mas os escravos estavam em
barracos plásticos, bebendo água envenenada e foram mantidos escondidos em
buracos atrás de arbustos até que nós saíssemos. Como passamos três dias sem
sair da fazenda, os 119 homens começaram a ‘brotar' do chão e nos procuraram
desesperados, dizendo que não eram bichos".
Saúde
Na fronteira agrícola, é comum que doenças tropicais como malária e febre
amarela sejam endêmicas, além de exibir alta incidência de algumas moléstias que
estão em fase de desaparecimento em outras regiões, como a tuberculose. Quando
ficam doentes, os trabalhadores escravizados, na maioria das vezes, são deixados à
própria sorte pelos "gatos" e os donos das fazendas. Os que conseguem andar
caminham quilômetros até chegar a um posto de saúde, enquanto os casos mais
graves podem permanecer meses em estado de enfermidade até que melhorem,
apareça alguém que possa levá-los para a cidade ou, na pior das hipóteses, venham
a falecer.
Devido aos altos índices de desemprego na região, há um grande contingente
de pessoas em busca de um serviço que possa prover o seu sustento e o de sua
família. Essa grande quantidade de mão-de-obra ociosa é um exército de reposição.
Uma pessoa doente torna-se um estorvo, apenas uma boca a ser alimentada, pois
fica alienada da única coisa que interessa ao dono da terra, que é sua força de
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trabalho. Por isso, não são raros os relatos de pessoas que foram simplesmente
mandadas

embora

após

sofrerem

um

acidente

durante

o

serviço.

A pecuária é uma das principais atividades que utilizam trabalho escravo,
para tarefas como derrubada de mata para abertura ou ampliação da pastagem e o
chamado "roço da juquira" - que é retirada de arbustos, ervas daninhas e outras
plantas indesejáveis. Para este último, além da poda manual, utiliza-se a aplicação
de veneno. Contudo, não são fornecidos aos aplicadores equipamentos de
segurança recomendados pela legislação, como máscaras, óculos, luvas e roupas
especiais. A pele dos trabalhadores, ao fim de algumas semanas, está carcomida
pelo produto químico, com cicatrizes que não curam, além de tonturas, enjôos e
outros sintomas de intoxicação.
Saneamento
Não há poços artesianos para garantir água potável com qualidade, muito
menos sanitários para os trabalhadores. O córrego de onde se retira a água para
cozinhar e beber muitas vezes é o mesmo em que se toma banho, lava-se a roupa,
as panelas e os equipamentos utilizados no serviço. Vale lembrar que as chuvas
carregam o veneno aplicado no pasto para esses mesmos córregos.

Alimentação
Os próprios peões usam o termo "cativo" para designar o contrato em que um
trabalhador tem descontado o valor da comida de sua remuneração. O dever de
honrar essa dívida de natureza fraudulenta com o "gato" ou o dono da fazenda é
uma das maneiras de se escravizar uma pessoa no Brasil. Ao passo que o contrato
em que o trabalhador recebe a comida sem desconto na remuneração é chamado
de "livre".
A comida resume-se a feijão e arroz. A "mistura" (carne) raramente é
fornecida pelos patrões. Em uma fazenda em Goianésia, Pará, as pessoas
libertadas em novembro de 2003 eram obrigadas a caçar tatu, paca ou macaco se
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quisessem carne. Enquanto isso, mais de 3 mil cabeças de gado pastavam na
fazenda, que se espreguiça por cerca de 7,5 mil hectares de terra. "Tem vez que a
gente passa mais de mês sem carne", lembra Gonçalves, um peão que prestava
serviço na fazenda.
Em muitas fazendas, a única ocasião em que se come carne é quando morre
um boi. Na fazenda em que Luís foi libertado, em fevereiro de 2004, a única
"mistura" que estava à disposição dos libertados era carne estragada, repleta de
vermes.
Maus tratos e violência
Muitas vezes, quando peões reclamam das condições ou querem deixar a
fazenda, capatazes armados os fazem mudar de idéia. "A água parecia suco de
abacaxi, de tão suja, grossa e cheia de bichos." Mateus, natural do Piauí, e seus
companheiros usavam essa água para beber, lavar roupa e tomar banho. Foi
contratado por um gato para fazer "roça de mata virgem" - limpar o caminho para
que as motosserras pudessem derrubar a floresta e assim dar lugar ao gado - em
uma fazenda na região de Marabá, Sudeste do Pará. Contou ao Grupo Móvel de
Fiscalização que, no dia do acerto, não houve pagamento. Ele reclamou da água na
frente dos demais e por causa disso foi agredido com uma faca. "Se não tivesse me
defendido com a mão, o golpe tinha pegado no pescoço", conta, mostrando um corte
no dedo que lhe tirou a sensibilidade e o movimento. "Todo mundo viu, mas não
pôde fazer nada. Macaco sem rabo não pula de um galho para outro." Mateus foi
instruído pelo gerente da fazenda a não dar queixa na Justiça.
"Sempre que vejo um trabalhador cego ou mutilado pergunto quanto o patrão
lhe pagou pelo dano e eles têm me respondido assim: ‘um olho perdido - R$ 60,00.
Uma mão perdida - R$ 100,00'. E assim por diante. Estranho é que o corpo com
partes perdidas tem preço, mas se a perda for total não vale nada", afirma um
integrante da equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
Relatos de trabalhadores:
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- Pedro, de 13 anos de idade, perdeu a conta das vezes em que passou frio,
ensopado pelas trovoadas amazônicas, debaixo da tenda de lona amarela que
servia como casa durante os dias de semana. Nem bem amanhecia, ele engolia café
preto engrossado com farinha de mandioca, abraçava a motosserra de 14 quilos e
começava a transformar a floresta amazônica em cerca para o gado do patrão. Foi
libertado em uma ação do grupo móvel no dia 1o de maio de 2003 em uma fazenda,
a oeste do município de Marabá, Sudeste do Pará.

- Luís deixou sua casa em uma favela na periferia da capital Teresina e foi se
aventurar no Sul do Pará para tentar impedir a fome de sua esposa e de seu filho de
quatro meses. Logo chegando, trabalhou em uma serraria, que transformava a
floresta em tábuas, onde perdeu um dedo da mão quando a lâmina giratória desceu
sem aviso. "Me deram duas caixas de comprimido: uma para desinflamar e outra
para tirar a dor, e me mandaram embora", conta. Segundo Luís, os patrões não
queriam ter dor de cabeça com um empregado ferido. Ele foi libertado de uma
fazenda no Sul do Pará, em fevereiro de 2004, durante uma ação de um grupo
móvel de fiscalização.
- Carlos, 62 anos, foi encontrado doente na rede de um dos alojamentos de
uma fazenda de gado, em Eldorado dos Carajás, e internado às pressas. Tremia
havia três dias, não de malária ou de dengue, mas de desnutrição. No hospital,
contou que estava sem receber fazia três meses, mesmo já tendo finalizado o
trabalho quase um mês antes. O gato teria dito que descontaria de seu pagamento
as refeições feitas durante esse tempo parado. Foi libertado por um Grupo Móvel de
Fiscalização em dezembro de 2001.
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2.2 COMO UMA PESSOA LIVRE SE TORNA ESCRAVA
Abaixo serão listados os sete passos que transformam um homem livre em
um escravo, padrão que pode sofrer variações dependendo da situação e do local,
mas que se repete com freqüência.
1) Ao ouvir rumores de que existe serviço farto em fazendas, mesmo em
terras distantes, o trabalhador ruma para esses locais. O Tocantins e a região
Nordeste, tendo à frente os Estados do Maranhão e Piauí, são grandes fornecedores
de mão-de-obra.
2) Alguns vão espontaneamente. Outros são aliciados por "gatos"
(contratadores de mão-de-obra a serviço do fazendeiro). Estes, muitas vezes, vêm
buscá-los de ônibus, de caminhão - o velho pau-de-arara - ou, para fugir da
fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, pagam passagens para os trabalhadores
em ônibus ou trens de linha.
3) O destino principal é a região de expansão agrícola, onde a floresta
amazônica tomba diariamente para dar lugar a pastos e plantações. Os estados do
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Pará e Mato Grosso são os campeões em resgates de trabalhadores pelo Ministério
do Trabalho e Emprego.
4) Há os "peões do trecho" que deixaram sua terra um dia e, sem residência
fixa, vão de trecho em trecho, de um canto a outro em busca de trabalho. Nos
chamados "hotéis peoneiros", onde se hospedam à espera de serviço, são
encontrados pelos gatos, que "compram" suas dívidas e os levam às fazendas. A
partir daí, os peões tornam-se seus devedores e devem trabalhar para abater o
saldo. Alguns seguem contrariados, por estarem sendo negociados. Mas há os que
vão felizes, pois acreditam ter conseguido um emprego que possibilitará honrar seus
compromissos e ganhar dinheiro.
5) Já na chegada, o peão vê que a realidade é bem diferente. A dívida que
tem por conta do transporte aumentará em um ritmo crescente, uma vez que o
material de trabalho pessoal, como botas, é comprado na cantina do próprio gato, do
dono da fazenda ou de alguém indicado por eles. Os gastos com refeições,
remédios, pilhas ou cigarros vão sendo anotados em um "caderninho", e o que é
cobrado por um produto dificilmente será o seu preço real. Um par de chinelos pode
custar o triplo. Além disso, é costume do gato não informar o montante, só anotar.
Uma foice, que é um instrumento de trabalho e, portanto, deveria ser fornecido
gratuitamente pelo empregador, já foi comprada por um peão por R$ 12,00 do gato.
O equipamento mínimo de segurança também não costuma existir.
6) Após meses de serviço, o trabalhador não vê nada de dinheiro. Sob a
promessa de que vai receber tudo no final, ele continua a derrubar a mata, aplicar
veneno, erguer cercas, catar raízes e outras atividades agropecuárias, sempre em
situações degradantes e insalubres. Cobra-se pelo uso de alojamentos sem
condições de higiene.
7) No dia do pagamento, a dívida do trabalhador é maior do que o total que
ele teria a receber. O acordo verbal com o gato também costuma ser quebrado, e o
peão ganha um valor bem menor que o combinado inicialmente. Ao final, quem
trabalhou meses sem receber nada acaba devedor do gato e do dono da fazenda e
tem de continuar a suar para quitar a dívida. Ameaças psicológicas, força física e
armas também podem ser usadas para mantê-lo no serviço.
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2.3 COMO UMA PESSOA ESCRAVA SE TORNA LIVRE
Grupos móveis de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego,
compostos de auditores fiscais do Trabalho, procuradores do Trabalho e policiais
federais, apuram denúncias realizando vistorias de surpresa, aplicando multas e
libertando pessoas quando são constatadas irregularidades.
Abaixo estão listados sete passos que tornam um escravo em um trabalhador
livre:
1) Escravos que conseguem fugir das fazendas - muitas vezes andando dias
até chegar em alguma cidade - ou que são liberados após o fim do serviço
denunciam os maus-tratos. A Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Polícia Federal,
Sindicatos, Cooperativas de Trabalhadores, entre outros, recebem as denúncias e
as encaminham ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, e às Delegacias
Regionais do Trabalho. Muitos trabalhadores têm medo de prestar queixa à polícia e
às autoridades locais, pois há pessoas ligadas com os fazendeiros.
2) A Secretaria de Inspeção do Trabalho recebe e faz uma triagem dos casos.
Um Grupo Móvel de Fiscalização é acionado e se dirige à região para averiguar as
condições a que estão expostos trabalhadores. Quando encontram irregularidades,
como superexploração, trabalho escravo ou infantil, aplicam autos de infração que
geram multas, além de garantir que os direitos sejam pagos aos empregados.
Funcionários do MTE de diversos estados integram esses grupos, que possuem
especialistas em áreas como saúde e assistência jurídica. Também participam da
ação procuradores do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e
policiais federais.
3) O grupo se encontra com o trabalhador ou a entidade que fez a denúncia e
planeja a ação, que tem de ser realizada em total sigilo. A rede de informações de
fazendeiros é extensa e, quando há rumores da presença de um grupo móvel na
região, eles escondem os peões.
4) A fazenda é visitada por vários dias até que todos os locais de trabalho
sejam vistoriados. Constatadas irregularidades, o dono da fazenda é obrigado a
pagar todos os direitos trabalhistas aos peões no ato. Por exemplo, em maio de
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2003, em uma fazenda no município de Marabá, Olavo recebeu R$ 40 mil,
descontados os impostos, pelos seus 19 anos como carpinteiro da fazenda sem
direito nenhum e com a audição comprometida por causa do serviço. Aos 64 anos,
já tinha passado da idade de se aposentar, mas tinha medo de parar de trabalhar
por não ter a carteira de trabalho assinada.
5) O proprietário rural é obrigado a garantir transporte aos trabalhadores para
fora da fazenda e hospedagem em local decente, caso o pagamento leve mais que
um dia. O grupo móvel só vai embora depois que todos forem pagos e os autos de
infração forem lavrados. O responsável pela fazenda ainda responderá a processo
na Justiça. Uma ação de fiscalização completa pode levar mais de duas semanas,
dependendo da gravidade da situação.
6) Se a situação encontrada for muito grave, o proprietário se negar a realizar
o pagamento ou criar problemas ao trabalho do grupo móvel, o Ministério Público do
Trabalho pode acionar a Justiça do Trabalho e a Procuradoria da República pedindo
o congelamento das contas bancárias dos sócios no empreendimento e a prisão dos
envolvidos.
7) A maior parte dos trabalhadores volta para sua casa e sua família. Pelo
menos, até o dinheiro dos direitos pagos acabar. E a seca, o desemprego, a falta de
terra e de crédito agrícola apertarem novamente. Outros, principalmente os "peões
do trecho", continuam na região de fronteira agrícola, com a esperança de conseguir
um serviço que pague bem e um patrão que os trate com dignidade. Apesar de ser
uma minoria de fazendeiros que utilizam escravos, não é raro os trabalhadores
serem enganados novamente. Há registros de peões libertados em quatro ocasiões
distintas pelo grupo móvel de fiscalização.
2.3.1 COMPARAÇÃO ENTRE A NOVA ESCRAVIDÃO E O ANTIGO SISTEMA
A assinatura da lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito
de propriedade de uma pessoa sob outra, porém o trabalho semelhante ao escravo
se manteve de outra maneira. A forma mais encontrada no país é a da servidão, ou
‘peonagem', por dívida. Nela, a pessoa empenha sua própria capacidade de trabalho
ou a de pessoas sob sua responsabilidade (esposa, filhos, pais) para saldar uma
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conta. E isso acontece sem que o valor do serviço executado seja aplicado no
abatimento da conta de forma razoável ou que a duração e a natureza do serviço
estejam claramente definidas.
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 que foram aqui adaptados pela Repórter Brasil
para a realidade brasileira.
As diferenças étnicas não são mais fundamentais para escolher a mão-deobra. A seleção se dá pela capacidade da força física de trabalho e não pela cor.
Qualquer pessoa miserável moradora nas regiões de grande incidência de
aliciamento para a escravidão pode cair na rede da escravidão. Contudo, apesar de
não haver um levantamento estatístico sobre isso, há uma grande incidência de
afrodescendentes entre os libertados da escravidão de acordo com integrantes dos
grupos móveis de fiscalização, em uma proporção maior do que a que ocorre no
restante da população brasileira. O histórico de desigualdade da população negra
não se alterou substancialmente após a assinatura da Lei Áurea, em maio de 1888.
Apesar da escravidão ter se tornado oficialmente ilegal, o Estado e a sociedade não
garantiram condições para os libertos poderem efetivar sua cidadania. Por fim, as
estatísticas oficiais mostram que há mais negros pobres do que brancos pobres no
Brasil. Outro fator a ser considerado é que o Maranhão, estado com maior
quantidade de trabalhadores libertos da escravidão, é também a unidade da
federação com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a que possui a
maior quantidade de comunidades quilombolas
Brasil

Antiga escravidão

Nova escravidão

Propriedade legal

Permitida

Proibida

Custo de aquisição de mão- Alto, a riqueza de uma pessoa Muito baixo, não há compra e,
de-obra

podia

ser

medida

quantidade de escravos

pela muitas

vezes,

gasta-se

apenas o transporte
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Lucros

Baixos, havia custos com a Altos, se alguém fica doente
manutenção dos escravos

pode ser mandado embora,
sem nenhum direito

Mão-de-obra

Escassa, dependia de tráfico Descartável,

um

grande

negreiro, prisão de índios ou contingente de trabalhadores
reprodução. bales afirma que, desempregados. um homem
em 1850, um escravo era foi levado por um gato por r$
vendido

por

uma

quantia 150,00

equivalente a r$ 120 mil
Relacionamento

em

dos

carajás, sul do Pará

Longo período. a vida inteira Curto período, terminado o
do escravo e até de seus serviço,
descendentes

Diferenças étnicas

eldorado

Relevantes

não

é

mais

necessário prover o sustento
para

escravização

a Pouco relevantes. Qualquer
pessoa pobre e miserável são
os que se tornam escravos,
independente da cor da pele

Manutenção da ordem

Ameaças,
psicológica,

violência Ameaças,
coerção

física, psicológica,

violência
coerção

física,

punições exemplares e até punições exemplares e até
assassinatos

assassinatos

2.4 EXEMPLOS DE EMPRESAS QUE UTILIZAM A MÃO DE OBRA ESCRAVA
Caso Zara:
Em recente operação que fiscalizou oficinas subcontratadas de fabricante de
roupas da Zara, 15 pessoas, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram
libertadas de trabalho escravo contemporâneo em plena capital paulista.
Nem uma, nem duas. Por três vezes, equipes de fiscalização trabalhista
flagraram trabalhadores estrangeiros submetidos a condições análogas à escravidão
produzindo peças de roupa da badalada marca internacional Zara, do grupo
espanhol Inditex.
Na mais recente operação que vasculhou subcontratadas de uma das
principais "fornecedoras" da rede, 15 pessoas, incluindo uma adolescente de apenas
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14 anos, foram libertadas de escravidão contemporânea de duas oficinas - uma
localizada no Centro da capital paulista e outra na Zona Norte.
A investigação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São
Paulo (SRTE/SP) - que culminou na inspeção realizada no final de junho - se iniciou
a partir de uma outra fiscalização realizada em Americana (SP), no interior, ainda em
maio. Na ocasião, 52 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes;
parte do grupo costurava calças da Zara.
"Por se tratar de uma grande marca, que está no mundo todo, a ação se torna
exemplar e educativa para todo o setor", coloca Giuliana Cassiano Orlandi, auditora
fiscal que participou de todas as etapas da fiscalização. Foi a maior operação do
Programa de Erradicação do Trabalho Escravo Urbano da SRTE/SP, desde
que começou os trabalhos de rastreamento de cadeias produtivas a partir da criação
do Pacto Contra a Precarização e Pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo
- Cadeia Produtiva das Confecções.
A ação, complementa Giuliana, serve também para mostrar a proximidade da
escravidão com pessoas comuns, por meio dos hábitos de consumo. "Mesmo um
produto de qualidade, comprado no shopping center, pode ter sido feito por
trabalhadores vítimas de trabalho escravo".
O quadro encontrado pelos agentes do poder público, e acompanhado pela
Repórter Brasil, incluía contratações completamente ilegais, trabalho infantil,
condições degradantes, jornadas exaustivas de até 16h diárias e cerceamento de
liberdade (seja pela cobrança e desconto irregular de dívidas dos salários, o truck
system, seja pela proibição de deixar o local de trabalho sem prévia autorização).
Apesar do clima de medo, um dos trabalhadores explorados confirmou que só
conseguia sair da casa com a autorização do dono da oficina, concedida apenas em
casos urgentes, como quando teve de levar seu filho às pressas ao médico.
Quem vê as blusas de tecidos finos e as calças da estação nas vitrines das
lojas da Zara não imagina que algumas delas foram feitas em ambientes apertados,
sem ventilação, sujos, com crianças circulando entre as máquinas de costura e a
fiação elétrica toda exposta. Principalmente porque as peças custam caro. Por fora,
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as oficinas parecem residências, mas todas têm em comum as poucas janelas,
qusae sempre fechadas. Tecidos escuros pendurados impedem a visão do que
acontece do lado de dentro das células de produção têxtil ocultas e improvisadas.
As vítimas libertadas pela fiscalização foram aliciadas na Bolívia e no Peru,
país de origem de apenas uma das costureiras encontradas. Em busca de melhores
condições de vida, deixam os seus países em busca do "sonho brasileiro".
Quando chegam aqui, geralmente têm que trabalhar inicialmente por meses, em
longas jornadas, apenas para quitar os valores referentes ao custo de transporte
para o Brasil. Durante a operação, auditores fiscais apreenderam dois cadernos com
anotações de dívidas referentes à "passagem" e a "documentos", além de "vales"
que faziam com que o empregado aumentasse ainda mais a sua dívida. Os
cadernos mostram alguns dos salários recebidos pelos empregados: de R$ 274 a
R$ 460, bem menos que o salário mínimo vigente no país, que é de R$ 545.
As oficinas de costura inspecionadas não respeitavam nenhuma norma
referente à Saúde e Segurança do Trabalho. Além da sujeira, os trabalhadores
conviviam com o perigo iminente de incêndio, que poderia tomar grandes
proporções devido à grande quantidade de tecidos espalhados pelo chão e à
ausência de janelas, além da falta de extintores. Após um dia extenuante de
trabalho, os costureiros e seus filhos eram obrigados a tomar banho frio. Os
chuveiros permaneciam desligados para evitar a sobrecarga nas instalações
elétricas, feitas sem nenhum cuidado.
As cadeiras nas quais os trabalhadores passavam sentados por mais de 12
horas diárias eram completamente improvisadas. Alguns colocavam espumas para
torná-las mais confortáveis. As máquinas de costura não possuíam aterramento e
tinham a correia toda exposta. O descuido com o equipamento fundamental de
qualquer confecção ameaçava especialmente as crianças, que circulavam pelo
ambiente e poderiam ser gravemente feridas (dedos das mãos decepados ou até
escalpelamento).
Para Giuliana, a superexploração dos empregados, que têm seus direitos
laborais e previdenciários negados, é motivada essencialmente pelo aumento das
margens de lucro. "Com isso, há uma redução do preço dos produtos,
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caracterizando o dumping social, uma vantagem econômica indevida no contexto da
competição no mercado, uma concorrência desleal".
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lavrou 48 autos de infração contra
a Zara devido às irregularidades nas duas oficinas. Um dos autos se refere à
discriminação étnica de indígenas quéchua e aimará. De acordo com a análise feita
pelos auditores, restou claro que o tratamento dispensado aos indígenas era bem
pior que ao dirigido aos não-indígenas.
"Observa-se com nitidez a atitude empresarial de discriminação. Todos os
trabalhadores brasileiros encontrados trabalhando em qualquer um dos pontos da
cadeia produtiva estavam devidamente registrados em CTPS [Carteira de Trabalho
e Previdência Social], com jornadas de trabalho condizentes com a lei, e garantidos
em

seus

direitos

trabalhistas

e

previdenciários",

destaca

o

relatório

da

fiscalização. "Por outro lado, os trabalhadores imigrantes indígenas encontram-se
em situação de trabalho deplorável e indigno, em absoluta informalidade, jornadas
extenuantes e meio ambiente de trabalho degradante".
A equipe de fiscalização foi composta por dois agentes da Polícia Federal
(PF), integrantes do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - da Secretaria
da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, auditores da SRTE/SP e
dirigente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco.
Caso Collins:
Defensoria Pública da União em São Paulo (DPU/SP) exige na Justiça que
rede de lojas de moda feminina cheque condições de trabalho de terceirizadas e
cobra R$ 300 mil de danos morais coletivos por flagrante de trabalho escravo.
A Defensoria Pública da União em São Paulo (DPU/SP) ajuizou ação civil
pública contra a empresa de vestuário Collins, envolvida em flagrante de trabalho
análogo à escravidão em agosto do ano passado.
Trata-se da primeira ação coletiva apresentada pelo órgão ao Judiciário
trabalhista. "Por falta de defensores, não há como atuarmos também na Justiça do
Trabalho. Contudo, quando há uma relação com questões de direitos humanos,
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como é o caso do tráfico internacional e do trabalho escravo, nós atuamos", observa
Marcus Vinícius Rodrigues Lima, do Oficio de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da
DPU/SP, que moveu a ação.
Protocolada na última quarta-feira (4), a ação atribui o crescimento "em
progressão

geométrica" da

rede

de

lojas

de vestuário

feminino

Collins

à

"terceirização ilícita".
"A empresa fez uso abusivo do poder econômico, utilização de trabalho
escravo para aumento de lucro", sustenta Marcus, que confirmou o envio de ofício
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que os indícios de
concorrência desleal sejam apurados.
Por meio da ação, a DPU/SP cobra da Collins a verificação das condições de
trabalho nas quais as peças da respectiva marca estão sendo confeccionadas - sob
pena de multa de R$ 50 mil por oficina de costura, caso seja detectado trabalho
escravo. Na visão do defensor Marcus, a empresa se valeu da chamada "cegueira
deliberada", ou seja, fechou os olhos para a situação das costureiras e
costureiros porque obtinha lucro com isso.
A DPU/SP exige também o pagamento de R$ 300 mil por dano moral
coletivo, para que sejam revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
"Esse valor tem caráter pedagógico para que outras empresas não repitam essa
prática, utilização de mão de obra escrava", explica Marcus. Antes de decidir pela
via da ação civil pública, a DPU/SP chegou a sugerir um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), mas a Collins ignorou a proposta.
O principal fundamento usado pela defensoria é a investigação realizada pela
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP)
que rastreou a terceirização ilícita de toda a produção da Collins. Operação
realizada em agosto de 2010 constatou que a empresa subcontratava oficinas
que exploravam trabalho análogo à escravidão.
Na ocasião, a SRTE/SP flagrou nove imigrantes sul-americanos oriundos da
Bolívia e do Paraguai submetidos a trabalho escravo contemporâneo em oficina que
fazia parte de um complexo de pequenas confecções situado na Zona Norte de São
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Paulo (SP). Conhecido como "La Bombonera" por causa da quadra de futebol de
salão em seu interior, o complexo também abrigava um núcleo de produção de
peças para a rede Pernambucanas e outro em que foram costurados coletes
utilizados pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrística
(IBGE). O processo de investigação da Collins por parte dos auditores fiscais foi
concluído em outubro do ano passado.
Dividida em dois cômodos, a oficina que produzia para a Collins pertencia ao
boliviano David Ovídio Aranda Mamani. Foi constatado o cerceamento do direito de
ir e vir, pois trabalhadoras e trabalhadores tinham que pedir permissão aos donos
das oficinas para deixar o prédio, mesmo para breves saídas, como para levar os
filhos em postos de saúde. Houve inclusive relatos de casos em que empregados só
puderam sair acompanhados.
A jornada exaustiva foi caracterizada por meio de depoimentos e de uma
planilha que registrava turnos de, no mínimo, 14h diárias, de segunda a sábado.
Segundo Jonas**, que costurava um vestido preto da marca Collins, o serviço
começava bem cedo pela manhã e por vezes ultrapassava o horário limite das 20h,
mera referência que nem sempre era cumprida. "Tinha que ser mais tempo [de
costura], às vezes, porque o prazo da entrega era menor", confirmou.
As extenuantes jornadas chegavam a se estender madrugada adentro.
Os alojamentos ficavam em um corredor, nos fundos da edificação. Os
dormitórios eram quartos muito pequenos, com beliches. Em alguns casos, famílias
inteiras - muitas vezes com mais de um filho por casal - dormiam no reduzido
cômodo único.
No ambiente de trabalho e nos dormitórios, a fiação elétrica estava exposta.
As instalações irregulares aumentavam o risco de incêndio, já que muitos tecidos
ficavam espalhados por toda parte. As cadeiras utilizadas pelas vítimas eram
precárias e improvisadas. Cada trabalhador tentava dar um "jeito", à sua maneira, na
cadeira utilizada. O barulho intenso das máquinas era abafado pela música boliviana
em alto volume.
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Não havia ventilação e iluminação adequadas. As instalações sanitárias eram
completamente precárias e coletivas. A remuneração recebida pelos costureiros
também ficava bem aquém do piso salarial firmado pelo Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco.
As refeições padronizadas eram providenciadas pelos donos das oficinas. Estes
últimos faziam o desconto à posterior dos "salários" dos empregados. Os refeitórios
eram improvisados, sem cadeiras e mesas suficientes para todos e o cardápio era
pobre em valores nutritivos. Foram lavrados, ao todo, 25 autos de infração
referentes ao quadro encontrado.

CAPÍTULO III – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
3.1 O TRABALHO ESCRAVO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O artigo 149 do Código Penal (que trata do crime de submeter alguém as
condições análogas a de escravo) existe desde o início do século passado. A
extensão da legislação trabalhista no meio rural tem mais de 30 anos (lei n.º 5.889
de 08/06/1973). Portanto, tanto a existência do crime como a obrigação de garantir
os direitos trabalhistas não são coisas novas e desconhecidas. Além disso, os
proprietários rurais que costumeiramente exploram o trabalho escravo, na maioria
das vezes, são pessoas instruídas que vivem nos grandes centros urbanos do país,
possuindo excelente assessoria contábil e jurídica para suas fazendas e empresas.
Há acordos e convenções internacionais que tratam da escravidão
contemporânea. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) trata do tema nas
convenções número 29, de 1930, e 105, de 1957 - ambas ratificadas pelo Brasil. A
primeira (Convenção sobre Trabalho Forçado) dispõe sobre a eliminação do trabalho
forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Admite algumas exceções de
trabalho obrigatório, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário
adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de
emergência, como guerras, incêndios, terremotos, entre outros. A segunda
(Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado) trata da proibição do uso de toda
forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção ou de educação
política; castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; medida
disciplinar no trabalho, punição por participação em greves; como medida de
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discriminação. Há também a declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do
Trabalho e seu Seguimento, de 1998.
O fim da escravidão e de práticas análogas à escravidão é um princípio
reconhecido por toda a comunidade internacional. As duas convenções citadas são
as que receberam o maior número de ratificações por países membros dentre todas
as convenções da OIT.
As diversas modalidades de trabalho forçado no mundo têm sempre em
comum duas características: o uso da coação e a negação da liberdade. No Brasil, o
trabalho escravo resulta da soma do trabalho degradante com a privação de
liberdade. O trabalhador fica preso a uma dívida, tem seus documentos retidos, é
levado a um local isolado geograficamente que impede o seu retorno para casa ou
não pode sair de lá, impedido por seguranças armados. No Brasil, o termo usado
para este tipo de recrutamento coercitivo e prática trabalhista em áreas remotas é
trabalho escravo; todas as situações que abrangem este termo pertencem ao âmbito
das convenções sobre trabalho forçado da OIT. O termo trabalho escravo se refere à
condições degradantes de trabalho aliadas à impossibilidade de saída ou escape
das fazendas em razão a dividas fraudulentas ou guardas armados.
A legislação brasileira estabelece que o empresário seja o responsável legal
por todas as relações trabalhistas de seu negócio. A Constituição Federal de 1988
condiciona a posse da propriedade rural ao cumprimento de sua função social,
sendo de responsabilidade de seu proprietário tudo o que ocorrer nos domínios da
fazenda. Tendo como base essa premissa, o governo federal decretou em 2004 (e
pela primeira vez na história), a desapropriação de uma fazenda para fins de
reforma agrária por não cumprir sua função social-trabalhista e degradar o meio
ambiente.
A sanção penal tem sido insuficiente. Menos de 10% dos envolvidos em
trabalho escravo no sul-sudeste do Pará, entre 1996 e 2003, foram denunciados por
esse crime, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. A questão da
competência para julgar o crime e o tamanho atual da pena mínima prevista no
artigo 149 do Código Penal (dois anos) tem inibido qualquer ação penal efetiva,
como pode ser visto neste estudo. Se julgado, há vários dispositivos que permitem
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abrandar a eventual execução da pena. Ela pode ser convertida em distribuição de
cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade, por exemplo.
Há medidas que vêm sendo tomada na tentativa de atingir economicamente
quem se vale desse tipo de mão - de obra - como as ações movidas pelo Ministério
Público do Trabalho. Ações Civis por danos morais tem sido aceitas por juízes do
Trabalho com valores cada vez mais elevados.
3.2 FÓRUNS DE DISCUSSÃO PARA O FIM DO TRABALHO ESCRAVO
Fórum em Washington:

A Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), participou, no dia 20 de junho, em
Washington, Estados Unidos, do Fórum “Trabalho Escravo nas Cadeias Produtivas
Globalizadas: Lições e Aplicações da Experiência Brasileira”. O objetivo do encontro
foi fomentar discussão sobre formas efetivas de combate ao trabalho escravo em
todos os níveis das cadeias produtivas globais, tendo como paradigma as iniciativas
brasileiras, mais especificamente o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo no Brasil.

O evento foi coordenado pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo Departamento de Estado dos
Estados Unidos, pela Global Fairness Initiative (GFI) e pela Business for Social
Responsability (BSR).

Segundo Guilherme Moreira, chefe da Detrae, os representantes do governo
brasileiro (MTE e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República),
demonstraram que o governo incentiva programas que busquem erradicar de forma
ativa o trabalho escravo.

“Temos como exemplo os programas Marco Zero e Bolsa Família. No âmbito
da Secretaria de Inspeção do Trabalho, as ações do Grupo Especial de Fiscalização
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Móvel e das coordenadorias regionais de fiscalização coíbem tal prática", comentou
Moreira.

Outro poderoso instrumento usado pelo MTE é o Cadastro de Empregadores
que relaciona os empregadores flagrados pela auditoria fiscal na prática de
submeter trabalhadores em condição análoga à de escravo, conhecido como “ lista
suja”.

"É um dos eixos do II Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho
Escravo. A presença de uma empresa no cadastro causa repercussões econômicas
ao empregador infrator, que tem vedado acesso ao crédito rural, nos termos da
resolução 3.876, do Conselho Monetário Nacional”, afirma o chefe do Detrae.

Durante o fórum foram apresentados números que validam o sucesso no
combate ao trabalho escravo no Brasil, sendo sanadas dúvidas dos presentes sobre
os operativos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do MTE, das Coordenações
Regionais e do Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em
condições análogas à de escravo.

Fórum em Brasília:
Com a proposta de debater políticas e projetos que visam à erradicação do
trabalho escravo, foi realizado na última semana, em Brasília, o 'IV Seminário
Internacional do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo'. Exatamente
na data em que o Pacto Nacional completa seis anos, o evento também discutiu a
escravidão contemporânea no cenário internacional. A Secretária de Inspeção do
Trabalho, Vera Albuquerque, representou o Ministério do Trabalho e Emprego no
evento.
Entre as ações empreendidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
para o combate ao trabalho escravo expostas pela Secretária, foi destacada a
atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e dos Grupos Especiais de
Fiscalização Permanente Rural.
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"Por intermédio das ações fiscais, mais de 40 mil trabalhadores foram
libertados desde 1995 de condições análogas às de escravo. Estes grupos
desempenham um papel muito importante na política de erradicação do trabalho
escravo, atuando na parte repressiva deste crime”, comentou a secretária.
Vera Albuquerque destacou ainda o compromisso do MTE em capacitar os
auditores fiscais do trabalho. “Nos últimos anos, o MTE, especialmente na gestão do
Ministro Carlos Lupi, tem investido na capacitação dos auditores fiscais do trabalho e
oferecido treinamento às equipes rurais. É importante não perder o olhar indignado
que o auditor tem que ter e não se acostumar às condições dos trabalhadores
rurais”, avalia a secretária.
Foi destaque no evento, como eficaz ferramenta para a erradicação do
trabalho escravo, o Cadastro de Empregadores conhecido como Lista Suja. O
auditor fiscal do trabalho Marcelo Campos, responsável pela lista até 2010, expôs
sobre o tema no seminário.
"A ferramenta da lista suja é a mais temida e eficaz para a erradicação do
trabalho escravo por causa da perda de investimentos e financiamentos públicos por
parte dos infratores. O cadastro expõe os perpetradores da prática da escravidão ao
monitoramento por dois anos da auditoria trabalhista, além de sujeitá-los a restrições
impostas por outras instituições públicas e privadas", diz o auditor.
Entre os participantes do evento estava o sociólogo norte-americano Kevin
Bales,

especialista

internacional

na

problemática

do

trabalho

escravo

contemporâneo. “O mundo tem muito a aprender com o Brasil”, declarou o
estudioso.
Pacto - Lançado em 19 de maio de 2005, o Pacto Nacional é um acordo que
reúne empresas comprometidas em erradicar a escravidão contemporânea.
Atualmente, o Pacto Nacional reúne 185 signatários – entre empresas brasileiras e
multinacionais, associações comerciais e entidades da sociedade civil – que, juntos,
contribuem com mais de 20% no PIB nacional. Os participantes do pacto, entre
outras medidas, se comprometem a não possuírem relações, em suas cadeias
produtivas, com entes envolvidos na exploração de mão-de-obra escrava.
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CONCLUSÃO
Com todas as discussões podemos concluir vários aspectos. Um dos
aspectos mais importantes seria que essa prática nunca terá fim enquanto não
existir nenhum projeto que irradie 100% a pobreza e a miséria de cidadãos que
tenham mais necessidade ou até mesmo projetos que dêem a possibilidade dessas
pessoas trabalharem, ganhando dignamente o seu sustento.
Outro aspecto importante é que a população denuncie os praticantes da
escravidão e que eles sejam devidamente punidos.
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INTRODUÇÃO
Desde a Revolução Industrial, a competitividade econômica dos países e a
qualidade de vida de seus cidadãos são influenciadas pela energia. Em um mercado
global e, tendo em vista as crescentes preocupações com o meio ambiente, essa
influência se mostra cada vez mais crescente e decisiva. Nesse contexto, as
economias que melhor se posicionam quanto ao acesso a recursos energéticos de
baixo custo e de baixo impacto ambiental obtêm importantes vantagens
comparativas.
Existem vários tipos de fontes de energia. Elas podem ser renováveis ou
esgotáveis. Por exemplo, a energia solar e a eólica (obtida através dos ventos)
fazem parte das fontes de energia inesgotáveis. Por outro lado, os combustíveis
fósseis (derivados do petróleo e do carvão mineral) possuem uma quantidade
limitada em nosso planeta, podendo acabar se não houver um consumo racional.
No Brasil, a maior quantidade de energia elétrica produzida provém de usinas
hidrelétricas (cerca de 95%). Em regiões rurais e mais distantes das hidrelétricas
centrais, têm-se utilizado energia produzida em usinas termoelétricas e em pequena
escala, a energia elétrica gerada da energia eólica.
Nas próximas décadas, essa questão se apresenta para o Brasil como um
desafio e uma oportunidade. Desafio, porque o desenvolvimento econômico e social
demandará uma expressiva quantidade de energia e com isso um alto grau de
segurança e de sustentabilidade energéticas. Oportunidade porque o Brasil dispõe
de condições especiais de recursos energéticos renováveis e de tecnologia para
transformar suas riquezas naturais em energia e, dessa forma, agregar valor à sua
produção de riqueza.
Para enfrentar esse desafio e aproveitar essa oportunidade, é necessário
reunir esforços de investidores, empreendedores e consumidores do setor
energético, visando uma adequada interação entre os mesmos. Assim, é
fundamental a contribuição das instituições e equipes responsáveis pelo
planejamento energético nacional, antecipando as situações, mapeando as
alternativas e sugerindo estratégias. As necessárias transformações no setor
energético nos próximos anos compreendem capacitação tecnológica, capacidade
de gestão e inovação, viabilização de recursos para os investimentos e capacidade
de articulação institucional.
As reservas de energia como o petróleo e o gás natural vão acabar. Só resta
saber quando. De qualquer modo, a previsão é que em algum momento do século
21 o mundo se
encontrará sem gás natural e petróleo. Se essa previsão se confirmar, as
conseqüências econômicas e políticas afetarão o mundo.
Entretanto, o contínuo uso dos combustíveis fósseis também é considerado
uma grande ameaça à atmosfera e ao ambiente. A queima desses combustíveis
pelos automóveis e pelas indústrias lança no ar grandes quantidades de gases
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poluentes. Outra conseqüência dessa queima é a grande produção de gás
carbônico, que pode elevar a temperatura do planeta e afetar o clima do mundo.
Assim, seja pela previsão de um esgotamento das reservas de combustíveis
fósseis, seja pela poluição do ambiente causada por sua queima, a necessidade de
desenvolver novas alternativas de energia é essencial.

CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 FONTES DE ENERGIA
O desenvolvimento do ser humano está ligado aos tipos de energia que
ele teve acesso. O domínio sobre o fogo foi o primeiro grande passo para a
humanidade. Na época o combustível existente era somente a lenha. Mais tarde
começou o uso do carvão vegetal.
Com estes energéticos, que até hoje são utilizados, o Homem deu início à
metalurgia, indústria básica para o desenvolvimento da agricultura, artesanato,
armamentos, construção civil, transporte, etc.
O primeiro metal a ser trabalhado foi o bronze, mistura de cobre com estanho.
Depois veio o ferro, mas o que viabilizou a metalurgia deste foi o uso do carvão
mineral. Aliás, o carvão mineral foi o combustível que impulsionou a revolução
industrial. Foi com ele que as máquinas a vapor funcionaram e, através delas, o
Homem conseguiu produzir em grandes quantidades produtos manufaturados, como
tecidos, ferramentas, outras máquinas, etc. Foi também através das máquinas a
vapor que o Homem reduziu o tempo de deslocamento entre cidades, através dos
trens e navios. É importante dizer que a Inglaterra, berço da revolução industrial,
tinha muito carvão mineral e minério de ferro.
Com o carvão mineral, foi possível produzir um gás, conhecido como gás
manufaturado, através do craqueamento deste. Este gás, rico em hidrogênio,
permitiu as primeiras instalações de iluminação pública e depois o seu uso nas
residências em fogões e aquecedores de água. Este tipo de utilização só foi possível
com um gás, que era uma extensão do uso do carvão.
Entretanto, o gás manufaturado foi deslocado completamente da iluminação
pública com a descoberta da energia elétrica no século XVIII. Além de ocupar o
espaço do gás na iluminação pública, a energia elétrica passou a ocupar também
espaço do carvão em outros processos industriais. A energia elétrica é mais nobre
do que o carvão, pois sua conversão em outra forma de energia é conseguida de
forma muito eficiente.
Já no final do século XIX, o petróleo com o uso de seus derivados surge para
mudar o mundo. A infinidade de variações de hidrocarbonetos, permitindo diversos
tipos de combustíveis gasosos e líquidos, além de outros que permitiram o
surgimento da indústria do plástico. Rapidamente, surge a indústria automobilística,
que anda em rodovias, feitas com asfalto, sub-produto da destilação fracionada do
petróleo.
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No século XX, teve início o uso em escala do gás natural. Seu início foi nos
Estados Unidos, mas com as exportações da Rússia, com a maior reserva do
planeta, o gás natural tomou espaço do carvão nas termoelétricas e do gás
manufaturado fornecido para as residências na utilização em fogões, aquecedores e
calefação. Hoje o gás natural se tornou mundialmente o energético mais utilizado em
termoelétricas e é o energético que mais cresce em utilização.
Outro combustível do século XX é o nuclear, inicialmente fonte de energia
para as bombas atômicas, teve sua utilização como combustível em usinas
termonucleares. Muitos países utilizaram esta forma de energia, como os Estados
Unidos, França e Alemanha. Pensando-se nas catástrofes já ocorridas e suas
conseqüências, que podem ser observadas no cenário atual, hoje o seu futuro está
sendo repensado.
Atualmente, as principais fontes de energia são:
 Energia hidráulica: é a mais utilizada no Brasil em função da grande
quantidade de rios em nosso país. A água possui um potencial energético
e quando represada ele aumenta. Numa usina hidrelétrica existem
turbinas que, na queda d`água, fazem funcionar um gerador elétrico,
produzindo energia. Embora a implantação de uma usina provoque
impactos ambientais, na fase de construção da represa, esta é uma fonte
considerada limpa.
 Energia fóssil: formada a milhões de anos a partir do acúmulo de materiais
orgânicos no subsolo. A geração de energia a partir destas fontes costuma
provocar poluição, e esta, contribui com o aumento do efeito estufa e
aquecimento global. Isto ocorre principalmente nos casos dos derivados
de petróleo (diesel e gasolina) e do carvão mineral. Já no caso do gás
natural, o nível de poluentes é bem menor.
 Energia solar: ainda pouco explorada no mundo, em função do custo
elevado de implantação, é uma fonte limpa, ou seja, não gera poluição
nem impactos ambientais. A radiação solar é captada e transformada para
gerar calor ou eletricidade.
 Energia de biomassa: é a energia gerada a partir da decomposição, em
curto prazo, de materiais orgânicos (esterco, restos de alimentos, resíduos
agrícolas). O gás metano produzido é usado para gerar energia.
 Energia eólica: gerada a partir do vento. Grandes hélices são instaladas
em áreas abertas, sendo que, os movimentos delas geram energia
elétrica. É uma fonte limpa e inesgotável, porém, ainda pouco utilizada.
 Energia nuclear: o urânio é um elemento químico que possui muita
energia. Quando o núcleo é desintegrado, uma enorme quantidade de
energia é liberada. As usinas nucleares aproveitam esta energia para
gerar eletricidade. Embora não produza poluentes, a quantidade de lixo
nuclear é um ponto negativo. Os acidentes em usinas nucleares, embora
raros, representam um grande perigo.
 Energia geotérmica: nas camadas profundas da crosta terrestre existe um
alto nível de calor. Em algumas regiões, a temperatura pode superar
5.000°C. As usinas podem utilizar este calor para acionar turbinas elétricas
e gerar energia. Ainda é pouco utilizada.
 Energia gravitacional: gerada a partir do movimento das águas oceânicas
nas marés. Possui um custo elevado de implantação e, por isso, é pouco
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utilizada. Especialistas em energia afirmam que, no futuro, esta, será uma
das principais fontes de energia do planeta.

1.2 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
Desde a descoberta, o Brasil utiliza a lenha como energético. O ciclo da cana
de açúcar se desenvolveu sustentado pela lenha. O caldo de cana era aquecido em
tachos de cobre, utilizando lenha.
O ciclo do ouro, que veio em seguida, também foi baseado no uso da lenha.
O ouro em pó era derretido em fornos a lenha/carvão vegetal.
O ciclo do café foi o primeiro que trouxe o uso do carvão mineral, não porque
a torrefação necessitasse, mas o dinheiro proporcionado pelo café, aliado a
presença de imigrantes que trouxeram uma massa crítica de conhecimento, aliado
ao mercado brasileiro que demandava cada vez mais produtos utilizados na Europa,
desencadeou os primeiros passos da industrialização do Brasil, particularmente na
cidade de São Paulo. O carvão passou a substituir também a lenha nas locomotivas
a vapor. Foi o responsável pelo início da indústria de gás manufaturado do Rio de
Janeiro e São Paulo. Este carvão era importado da Inglaterra principalmente e dos
Estados Unidos. A produção nacional de carvão começa apenas em 1912.
Esta dependência do carvão importado entra em crise com a primeira guerra
mundial entre 1914 e 1918 e continua nos anos que se seguiram devido à
reconstrução da Europa. É importante dizer que a produção industrial mundial pode
ser correlacionada nesta época com o consumo deste energético.
Em paralelo, o desenvolvimento proporcionado pelo café trouxe investidores
externos e internos para a geração de energia elétrica. Entre 1901 e 1930 houve um
aumento de 15,6% da capacidade instalada.
A importação de petróleo e derivados era desprezível até o fim da primeira
guerra mundial. As importações triplicaram logo após e se mantiveram assim até
1923. A partir de 1924, as importações começam a crescer consistentemente, salvo
alguns anos de queda. Este crescimento coincide com o crescimento do uso de
automóveis e caminhões.
Em 1929, com a quebra da bolsa de Nova York, nova crise se instalou. No
Brasil a repercussão foi imediata, pois a base de sustentação da política "café com
leite" era o café. Com a instalação do governo de Getúlio Vargas em 1930 começa
uma fase desenvolvimentista que permanece até 1980. Esta fase se caracterizou
por um governo forte, centralizador, intervencionista, nacionalista e populista.
Caracterizou-se como sendo a fase onde o Brasil obteve o maior crescimento em
sua economia, crescimento este baseado na industrialização, na urbanização, na
expansão das rodovias, das telecomunicações, da indústria de base.
O Código de Águas criado em 1934 deu o à União a posse de todo o recurso
hídrico nacional. O Código aboliu a Cláusula Ouro dos antigos contratos de
concessão de eletricidade. A partir de 1941 passou a vigorar uma nova
regulamentação econômica para o setor, através da qual a tarifa máxima passava a
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ser determinada pelo "custo do serviço". O capital seria remunerado em média a
10% ao ano. Porém, estabeleceu-se o princípio do custo histórico do serviço, isto é,
os custos deveriam ser calculados em valores nominais passados, sem cláusulas de
correção inflacionária ou cambial.
Em 1953, devido a uma estação de seca grave, o país foi obrigado a adotar
um racionamento de eletricidade, em uma época conturbada politicamente, que
culminou com o suicídio de Vargas em 1954. O ano de 1955 é considerado um
marco no Brasil da intervenção direta do Estado na geração de eletricidade, com a
entrada em operação da primeira máquina da usina hidrelétrica de Paulo Afonso.
As relações entre empresas privadas e estatais já ocorriam desde o final do
século XIX, sempre pautada por controvérsias, sendo as mais fortes: a natureza da
atividade de prestação de serviços públicos de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica; a presença de empresas estrangeiras e as formas de
remuneração do capital através das tarifas.
No início do século XX, aproveitamentos hidrelétricos de vários portes e locais
foram passados para o controle de duas empresas: AMFOP (pela sua subsidiária
EBASCO) e a LIGHT, que foram estatizadas em 1964 e 1979, respectivamente, em
condições vantajosas para estas empresas.
A partir dos anos 40 várias empresas estatais foram criadas, sendo duas na
década de 40, nove na de 50, dez nos anos 60 (sendo que em 1966 a criação da
CESP absorveu várias empresas estatais), duas nos anos 70, sendo uma delas, a
ITAIPÚ, binacional (Brasil/Paraguai), com 96% da energia destinado ao Brasil.
Nos anos 50, três fatores marcaram a inserção do Estado no setor elétrico: a
criação da ELETROBRÁS, a instituição do "Plano Nacional de Eletrificação" e a
criação do "Fundo Federal de Eletrificação".
Estas empresas estatais foram criadas precedidas pela institucionalização de
uma taxa de eletrificação, para capitalizar e viabilizar o programa de eletrificação nos
estados. Esta taxa, junto com os recursos provenientes do IUEE - Imposto Único de
Energia Elétrica (institucionalização do "Fundo de Eletrificação"), federal, concedido
mediante apresentação do "plano de eletrificação" do estado; consistia uma forma
vigorosa de arrecadação de recursos para as concessionárias. Entre 1954 e 1961, o
agente de mobilização desses recursos foi o BNDES. Durante esse período o setor
elétrico representou de 40 a 60% dos investimentos totais do Banco. A partir de
1962 a Eletrobrás passou a ser o principal destino desses recursos, transformandose na grande instituição financeira do setor. O acesso a tais fontes de financiamento
baratas permitiu a estrondosa expansão do setor, através de empresas estatais.
A apresentação do "plano de eletrificação" enfatiza a importância do papel
das estatais no planejamento dos aproveitamentos energéticos para fins elétricos,
em substituição ao planejamento de empresas privadas concorrentes, que seriam
incapazes de racionalizar e otimizar os aproveitamentos, principalmente os da
mesma bacia hidrográfica.
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Em paralelo, foram mantidas diversas empresas privadas possuidoras de
usinas de pequeno porte, dedicadas à distribuição ao cliente final. Foram concedidas
a grupos industriais as gerações para próprio consumo.
A ELETROBRÁS controlava um "holding" de seis empresas e tinha
participação nas outras estaduais e privadas chamadas de coligadas.
Pelo fato de muito se ter investido na construção do parque nacional de
hidrelétricas, o governo brasileiro fomentou o uso da energia elétrica, para amortizar
os investimentos feitos. Isto direcionou o sistema produtivo a utilizar equipamentos
de geração de calor e vapor elétricos.
No petróleo, não foi diferente. Em 1934 o governo criou o Código de Minas,
situação que durou até 1938 com a Lei nº 395 que criou o Conselho Nacional do
Petróleo (CNP). Esta lei decretava que todas as atividades petroleiras eram de
utilidade pública, as quais deveriam ser regulamentadas pelo CNP. O Estado,
através do CNP, controlaria as atividades de refino, prospecção e exploração das
jazidas de petróleo.
Com a segunda guerra mundial a rigidez nacionalista em relação ao petróleo
foi relaxada. As descobertas na Bahia atraíram o interesse de empresas
estrangeiras. Contudo, com o fim da guerra, o petróleo assumiu um papel ainda
mais estratégico na economia global. Surgiu uma nova onda nacionalista, que
propiciou a criação da Petrobrás em 1954, por Getúlio Vargas, herdando todos os
ativos produtivos do CNP, principalmente 232 poços de produção e 361 de
exploração. Em menos de dez anos, a Petrobrás instalou uma capacidade de refino
equivalente ao consumo de produtos petroleiros do país. O Brasil livrou-se da
dependência de produtos derivados e passou a importar óleo bruto. A produção
nacional de petróleo aumentou muito e representou 1/3 do consumo total do país em
1960.
Foi fundamental para a consolidação da Petrobrás a modificação ocorrida no
sistema de financiamento do setor de petróleo. Quando a empresa foi criada, foram
disponibilizadas quatro fontes de recursos fiscais: um imposto sobre automóveis
importados; uma contribuição anual de proprietários de automóveis, avião ou barco
(onde se entregava um certificado que poderia ser trocado posteriormente por ações
preferenciais da empresa); uma contribuição especial paga por todas as demais
empresas de petróleo operando no mercado nacional; e finalmente uma fração de
um novo Imposto Único sobre os Combustíveis (sendo que a outra fração desse
imposto seguia para um fundo que financiava investimentos na área de transporte,
na ampliação da infra-estrutura que permitia o uso de veículos e o consumo de
combustíveis). Apesar desta fonte de recurso ter sido importante no início da
Petrobrás, não era suficiente para que ela realizasse seus inúmeros investimentos.
Muito mais importantes foram os recursos próprios da empresa que, em três anos,
passaram a contribuir com parcelas de 50, 70 e 90% do financiamento total.
Na indústria, a era Vargas trouxe a siderurgia (CSN) na negociação com os
EUA e a Vale do Rio Doce na exploração do minério.
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Nos anos 50 e 60, devido aos investimentos estatais, o setor energético
também se industrializou. As áreas de petróleo, hidroeletricidade e carvão
adquiriram dimensões de indústria, somando os esforços do governo na construção
de indústrias de base e infra-estrutura. A era desenvolvimentista prosseguiu com
Juscelino e seu plano de metas, desenvolvendo a indústria nacional e reduzindo a
dependência brasileira da exportação de commodities agrícolas e minerais.
A instabilidade da moeda gerada pelos excessivos gastos governamentais,
principalmente com a construção de Brasília, provocaram um aumento da inflação.
Juscelino rompeu com o FMI, que exigia austeridade fiscal. Esta retomada só se
deu em 1964, com o governo militar arrochando os salários e gastos públicos e
aumentando a participação dos tributos no PIB de 16,3% para 22,4% entre 1964 e
1967, reduzindo com isso uma inflação de 87%aa para 24%aa no mesmo período. O
crescimento econômico caiu para taxas de 3,6% neste período, mas rapidamente
cresceram na seqüência a taxas muito altas. Entre 1968 e 1973 o PIB cresceu em
média 11,5%aa, enquanto a inflação foi reduzida de 25,4% para 15,5%. O
crescimento foi maior nas indústrias de bens de consumo duráveis, de
equipamentos de transporte e em indústrias de base como o aço, cimento, e a
geração de eletricidade. Além disso, foram criados instrumentos de financiamento da
casa própria, cujo efeito foi dar um grande impulso na construção civil.
O fator responsável pela grande penetração do petróleo no mercado nacional
e mundial era o preço. Um grande impacto se deu na economia nacional e mundial
quando a OPEP aumentou significativamente o preço em 1973. O mundo reagiu de
diferentes formas. O Japão, por exemplo, aproveitou a importação do petróleo para
alavancar suas exportações, negociando com seu dinheiro. No Brasil, os militares
que estavam no poder desencadearam as seguintes ações e programas:





A prospecção e extração de petróleo em águas profundas;
A intensificação da construção de hidrelétricas para reduzir a dependência
do petróleo na indústria;
A associação com a Alemanha de repasse de tecnologia nuclear,
resultando na construção de Angra 1 e Angra 2 e compra dos principais
itens de Angra 3;
O Pro-álcool, maior programa mundial de sucesso em renováveis.

Estes esforços foram possíveis através do endividamento do governo, em
financiamentos a juros baixos de dinheiro oriundo do próprio petróleo. Outro choque
se deu em 1979, pois houve um aumento dos juros das dívidas em dólar e a
economia brasileira entrou em uma espiral inflacionária, onde somente conseguiu
sair com o Plano Real, iniciado no governo de Itamar Franco.
No governo de Fernando Henrique, com forte tendência neoliberal, se deu a
privatização de várias estatais, principalmente no Estado de São Paulo. Toda a
distribuição de energia elétrica e gás canalizado foi privatizada.
De qualquer forma, a privatização se deu sem haver um marco regulatório
bem definido e visou o maior retorno para o caixa do governo. A falta de regras
claras e de definição das responsabilidades dos atores ocasionou a crise de energia
elétrica de 2001. Houve uma queda de cerca de 20% no crescimento esperado da
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economia, em uma época onde se aguardava a retomada de um crescimento
sustentável.
Entretanto, é importante ressaltar que antes da privatização das distribuidoras
de gás canalizado, uma decisão governamental, processada pela Petrobrás, criou o
gasoduto Brasil-Bolívia, fato que evidencia a liderança do Estado na definição de
um panorama novo para a matriz energética nacional.
1.2.1 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: SITUAÇÃO ATUAL E
PERSPECTIVAS
As principais fontes de energia do Brasil são: petróleo, água, carvão mineral,
lenha e carvão vegetal, álcool e a energia nuclear.
A fonte de energia mais importante para o Brasil é o petróleo, que existe em
quantidade insuficiente no país – apesar de algumas descobertas recentes dessa
riqueza mineral. Mais de 40% do total do petróleo que consumimos é importado.
Esse combustível fóssil é responsável por cerca de 35% do consumo nacional de
energia. O gás natural, que normalmente surge associado ao petróleo em certos
terrenos sedimentares, participa com 0,6% desse consumo, sendo todo ele
produzido internamente.
A energia hidráulica, que representa 32,5 % do consumo energético do país,
ainda é subaproveitada: apenas 25% do potencial hidroelétrico foi aproveitado até
1990 para a obtenção de energia elétrica. Restam 75% do potencial hidráulico dos
rios brasileiros a serem aproveitados como fontes de energia. Mas no tocante à
produção de eletricidade, a fonte hidráulica ganha das demais: cerca de 93% da
energia elétrica do país provém de usinas hidroelétricas e apenas 7% é fornecido
por usinas termelétricas.
Segundo o Balanço Energético Nacional 2010, referente ao ano base 2009,
52,7% da oferta interna de energia brasileira é de natureza não-renovável, enquanto
os 47,3% restantes são de natureza renovável.
Para Patrocínio (2011), a matriz energética brasileira através da última
década tem evoluído constantemente em direção à utilização das fontes renováveis,
principalmente por conta do grande desenvolvimento dos biocombustíveis, com
destaque para o álcool (derivado da cana de açúcar), que passou a representar
18,2% da matriz energética, em contraponto aos 10,9% que representava no inicio
da década. Outro fator que contribui para esta tendência é a queda de participação
do carvão mineral (e derivados) e do petróleo (e derivados), que representavam,
respectivamente, 7,1% e 45,5% da matriz energética, passando a representar 4,7%
e 37,9%.
Segundo o mesmo autor, apesar da grande utilização dos derivados do
petróleo como fonte de energia, respondendo por 41,7% da forma de energia
consumida no país, desde 2000, houve uma queda na participação de tal fonte
energética dentro do consumo final, já que, no referido ano, representava 49%.
Novamente a grande responsável por tal variação é a tendência à utilização das
fontes renováveis de energia, tais como os biocombustíveis e os derivados da cana
de açúcar (destaque para o álcool etílico). A importância da eletricidade como fonte
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de energia é grande, principalmente porque se trata da mais importante fonte de
energia para uso residencial.
Há uma clara descentralização da dependência do petróleo, em favor de
algumas outras fontes renováveis, como os derivados de cana de açúcar (álcool
inclusive) e os bicombustíveis, além do gás natural. Além disso, apesar de ainda não
representar um valor estatístico expressivo, muito se espera das fontes de energia
alternativas, que têm crescido bastante nos últimos anos, principalmente com o
auxílio de investimentos externos.
Com a descoberta das reservas do pré-sal e a tendência de sua exploração
no médio prazo, é provável que o petróleo e seus derivados voltem a exercer uma
influência ainda maior, principalmente no que diz respeito à exportação desta valiosa
commodity. O petróleo continuará como fonte principal de energia no Brasil, mas
melhor apoiado pelas fontes alternativas de energia, pelos biocombustíveis e pelos
derivados da cana de açúcar.
Manter a matriz energética brasileira limpa vai exigir investimentos e
integração entre as áreas de energia e meio ambiente. A avaliação é do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e consta no estudo Energia e Meio Ambiente
no Brasil.
O estudo considera o componente ambiental da matriz brasileira como uma
vantagem comparativa, com benefícios e responsabilidades que devem ser
compartilhadas pelo governo e pelo setor privado. A sustentabilidade ambiental deve
ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento socioeconômico.
Apesar do potencial de matriz limpa, com base em dados do Ministério de
Minas e Energia, o Ipea prevê um ligeiro aumento da participação de fontes de
energia não renováveis na matriz brasileira.
Ganhos de eficiência energética nas térmicas poderiam diminuir os impactos
negativos desse tipo de geração na produção nacional de energia. O Ipea sugere
melhoria na eficiência de máquinas como geradores e turbinas, uso de novas
tecnologias, instalação de filtros mais eficientes e reaproveitamento de resíduos
produzidos pelas usinas. A sobretaxação da energia produzida pelas termelétricas
também poderia desestimular a utilização dessa fonte.
Segundo o Ipea, o país poderá ter ganhos de sustentabilidade na área
energética com o aumento da produção de biocombustíveis – desde que haja
melhorias nas etapas de produção – na expansão de projetos de energia eólica e
solar e no aproveitamento de energia derivada de resíduos.
O Ipea aponta ainda a necessidade de vincular a previsão de recursos para a
geração de energia com a gestão ambiental das fontes, atualmente desconsiderada
nos documentos de planejamento energético. O estudo também propõe o aumento
do financiamento para pesquisa em energia e meio ambiente, a partir de recursos
cobrados de produtores de energia de fontes fósseis.
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CAPÍTULO II – ESTUDO DE CASO: PETROBRÁS
A Petrobras foi fundada em 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas, com
o objetivo de executar as atividades do setor petrolífero no Brasil em nome da União.
A criação da Petrobras é resultado da campanha popular que começou em 1946,
com o histórico slogan "O petróleo é nosso".
É uma empresa estatal de economia mista, sediada no Rio de Janeiro, que
opera hoje em 28 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de
exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus
derivados, no Brasil e no exterior. Seu lema atual é "Uma empresa integrada de
energia que atua com responsabilidade social e ambiental".
A empresa está em segundo lugar no ranking das maiores petrolíferas de
capital aberto do mundo. Em valor de mercado, é a segunda maior empresa do
continente americano e a quarta maior do mundo, no ano de 2010. Em Setembro de
2010, passou a ser a segunda maior empresa de energia do mundo, sempre em
termos de valor de mercado.
2.1 O QUE DIZ A EMPRESA
Crescimento integrado, rentabilidade e responsabilidade socioambiental são
as palavras-chave da estratégia corporativa. Sua missão é atuar de forma segura e
rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e
internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.
Seus valores estão destacados abaixo:
Desenvolvimento Sustentável: Perseguem o sucesso dos negócios com uma
perspectiva de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social
e para um meio ambiente saudável nas comunidades onde atuam.
Integração: Buscam maximizar a colaboração e a captura de sinergias entre
equipes, áreas e unidades, assegurando a visão integrada da companhia em suas
ações e decisões.
Resultados: Buscam incessantemente a geração de valor para as partes
interessadas, com foco em disciplina de capital e gestão de custos. Valorizam e
reconhecem, de forma diferenciada, pessoas e equipes com alto desempenho.
Prontidão para mudanças: Estão prontos para mudanças e aceitam a
responsabilidade de inspirar e criar mudanças positivas.
Empreendedorismo e inovação: Cultivam a superação de desafios e buscam
a geração e implementação de soluções tecnológicas e de negócios inovadoras que
contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos da Petrobrás.
Ética e transparência: Seus negócios, ações, compromissos e demais
relações são orientados pelos Princípios Éticos do Sistema Petrobras.
Respeito à vida: Respeitam a vida em todas as suas formas, manifestações e
situações e buscam a excelência nas questões de saúde, segurança e meio
ambiente.
Diversidade humana e cultural: Valorizam a diversidade humana e cultural
nas relações com pessoas e instituições. Garantem os princípios do respeito às
diferenças, da não discriminação e da igualdade de oportunidades.
Pessoas: Fazem das pessoas e de seu desenvolvimento um diferencial de
desempenho da Petrobrás.
11

12

2.2 COMO A EMPRESA OPERA
Conduzem suas atividades com responsabilidade socioambiental e por isso
estão entre as empresas mais sustentáveis do mundo.
Diversos riscos ambientais são inerentes à atividade da indústria do petróleo
e gás: esgotamento dos recursos naturais, emissões para a atmosfera, interferência
nos territórios, impactos na biodiversidade, descarte dos resíduos, entre outros.
A natureza de atuação da empresa requer, assim, um sistema integrado de
gestão ambiental que permita conhecer, prevenir e mitigar impactos provenientes
das operações e de produtos e que envolva todas as áreas, unidades e empresas
subsidiárias do Sistema Petrobrás, do nível estratégico ao operacional. Para
gerenciar esses riscos e potenciais impactos, a Petrobrás investe também em novas
tecnologias, fontes de energia, no aumento da eficiência dos processos e na
preservação e recuperação de ecossistemas.
Os produtos comercializados pela companhia seguem normas e
regulamentos, tornando conhecidos os riscos de danos potenciais ao meio
ambiente. Trabalham preventivamente no gerenciamento desses riscos para que
não se materializem. Durante o lançamento de novos produtos no mercado,
principalmente os formulados, é verificado se algum de seus componentes
representa risco não conhecido ao meio ambiente ou à saúde humana. Nesse caso,
o componente é substituído por outro, com riscos conhecidos e gerenciáveis.
A empresa afirma que, em relação aos empregados, o sentimento que os e os
faz ter orgulho de trabalhar na maior empresa do Brasil pode ser facilmente
percebido no clima organizacional, nas conversas com a família e na imagem que a
sociedade tem sobre a companhia.
Esses valores adquiridos ao longo da trajetória da Petrobrás são uma de suas
maiores riquezas, as quais dão o nome de ativos intangíveis. São os fatores
essenciais às empresas para criação de valor e diferencial competitivo, classificados
como capital humano, organizacional, de relacionamento e domínio tecnológico.
Investem nos empregados porque sabem que é impossível alcançar a
excelência nos resultados financeiros, de produtividade e de tecnologia sem
valorizar as pessoas. Por isso, a carreira dos profissionais é constantemente
incentivada por meio de programas de treinamento, oportunidades de progressão,
remuneração nos padrões do mercado, benefícios educacionais, plano de saúde,
entre outros.
Acreditam que empregados motivados contribuem espontaneamente e se
comprometem com o bom desempenho e com os resultados organizacionais.

2.3 A NATUREZA DO NEGÓCIO DA EMPRESA
A Petrobrás é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista
majoritário é o Governo do Brasil, e atua como uma empresa de energia nos
seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de
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óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica,
biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia.
É líder do setor petrolífero brasileiro, e expandiu as operações para estar
entre as cinco maiores empresas integradas de energia no mundo até 2020. Está
presente em 28 países. O Plano de Negócios 2010-2014 prevê investimentos de
US$224 bilhões.
Como uma empresa integrada de energia, atua em diversos campos. As
plataformas buscam petróleo nas profundezas do oceano. Com as refinarias,
oferecem produtos variados que reúnem praticidade, tecnologia e respeito ao meio
ambiente.
A atuação transparente da Petrobrás gera reconhecimento: o bom
desempenho manteve a companhia, pelo quarto ano consecutivo, no Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), o mais importante índice mundial de sustentabilidade,
usado como parâmetro para análise dos investidores social e ambientalmente
responsáveis.
As seleções públicas também são exemplo do sucesso da interação com a
sociedade. Em 2008, investiram cerca de R$ 556,8 milhões em mais de 2.300
projetos sociais, ambientais, esportivos e culturais. Essas iniciativas são avaliadas
por meio de comissões específicas, e selecionadas de acordo com critérios
amplamente divulgados.
Em suas atividades internas, apresentam como foco o aumento da
ecoeficiência de processos e produtos, visando a redução do consumo de recursos
naturais e dos impactos sobre o meio ambiente.

2.3.1 IMPACTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Ao "explorar" e "produzir", pesquisam, localizam, identificam, desenvolvem,
produzem e incorporam as reservas de óleo e gás natural. Buscam ampliar a
atuação em áreas de grande potencial de exploração e produção, onde a
capacitação operacional, técnica e tecnológica represente diferencial competitivo. As
maiores reservas de petróleo, hoje, estão na plataforma continental, em águas
profundas e ultraprofundas. Mas nunca descuidam da produção em terra.
Os resultados obtidos pela produção terrestre na última década têm se
mantido constantes, ao contrário do que era de se esperar de uma área madura com
alto grau de exploração. Para isso, desenvolvem novas tecnologias para aumentar a
vida útil desses campos.
Trabalham de maneira sustentável para aumentar a produção e as reservas
de petróleo e gás. Para otimizar o fator de recuperação, também adotam práticas e
novas tecnologias em áreas com alto grau de exploração. E agora vão produzir
petróleo nos campos localizados na camada pré-sal.
O refino é uma das atividades de downstream. Este termo concentra,
essencialmente, as atividades de refino do petróleo, tratamento do gás natural,
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transporte e comercialização/distribuição de derivados. Os principais produtos que
saem das refinarias são: diesel, gás liquefeito de petróleo, gasolina, lubrificantes,
nafta, óleo combustível e querosene de aviação. Entre as novas tecnologias,
desenvolveram pioneiramente o HBio. Esse processo representou avanços na
qualidade do diesel e na proteção ambiental. A inclusão de óleo vegetal no diesel
resulta em um produto de alta pureza.
Com a Petrobrás Distribuidora, contam com mais de sete mil postos de
serviços espalhados por rodovias e cidades de todas as regiões do Brasil. Líder no
mercado brasileiro de distribuição de derivados de petróleo, a Petrobrás
Distribuidora trabalha com o objetivo de prestar sempre os melhores serviços. A
qualidade dos produtos é garantida com o programa De Olho no Combustível,
reconhecido como o mais completo do país.
Com a petroquímica, buscam a diversificação do portfólio de produtos, além
de valorizar o petróleo e o gás natural.
Pensando além do petróleo, atuam também no setor elétrico com usinas
termelétricas, eólicas e hidroelétricas. Desde 2000, começaram a construir
termelétricas e ampliar sua participação no setor até marcar presença em toda a
cadeia produtiva. O parque gerador possui 15 unidades – próprias, de subsidiárias
ou de empresas que têm participação acionária. A capacidade total de geração
elétrica das usinas é superior a cinco mil megawatts (MW).
A energia eólica é utilizada em larga escala no mundo e apresenta tendência
de crescimento na matriz energética. Para gerar eletricidade com a força dos ventos,
possuem, desde 2004, uma unidade-piloto em Macau (RN), com potência instalada
de 1,8 MW. A meta é atingir, em 2010, 169 MW de energia elétrica por fonte
renovável.
Pequenas centrais hidrelétricas também fazem parte dos investimentos. Elas
possibilitam melhor atendimento às necessidades de carga de pequenos centros
urbanos, regiões rurais e unidades industriais. O planejamento prevê a construção
de 13 dessas hidrelétricas, instaladas em quatro Estados. Com as usinas prontas, a
capacidade de energia gerada será de 30 MW.
A subsidiária Petrobrás Distribuidora também participa do setor elétrico
oferecendo serviços como eficiência energética, cogeração, geração com biomassa,
comercialização de energia e geração na ponta.
A busca por energias alternativas levou ao desenvolvimento do Biodiesel e do
processo HBio, além de ampliar a comercialização e a produção do etanol. Para
fortalecer a sua atuação nesse segmento, criaram a Petrobrás Biocombustível,
subsidiária integral que tem como objetivo desenvolver e gerir projetos de produção
de biodiesel e etanol.
Com estes projetos, atenderão parte da demanda mundial crescente por
biocombustíveis, que contribuem para diversificar a matriz energética, com impacto
positivo sobre a redução do aquecimento global. A produção de biocombustíveis
possibilita ainda a geração de emprego e renda no campo, aproveitando as
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condições favoráveis do país, como clima, água e uma grande fronteira agrícola a
ser explorada, sem a necessidade de avançar sobre áreas florestais ou reservas
demarcadas.
Além do benefício ambiental, a produção de biodiesel reduzirá a necessidade
de importação de óleo diesel, favorecendo o resultado da balança comercial.
Seguem as diretrizes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e as
usinas possuem sistemas de instrumentação e controle automatizados. O processo
de produção de HBio permite a mistura de óleos vegetais ao óleo mineral,
diretamente na unidade de refino, obtendo como resultado um diesel de qualidade
superior àquele produzido exclusivamente a partir do petróleo.
O álcool ganhou espaço no cenário internacional como combustível limpo e
renovável. Neste campo, a Petrobrás possui a experiência adquirida em mais de 30
anos em armazenamento, transporte, adição à gasolina e comercialização. A
mistura do álcool na gasolina contribuiu ainda para que o Brasil fosse um dos
primeiros países a eliminar o chumbo da gasolina.
Contam com as soluções integradas de logística e flexibilidade da Transpetro
para atuar no transporte e armazenamento de petróleo, derivados, álcool e gás
natural.
2.3.2 COMO A SUSTENTABILIDADE SE APLICA AO NEGÓCIO DA EMPRESA
Na Petrobrás, a responsabilidade ambiental faz parte da missão e está
totalmente ligada ao negócio. O crescimento da empresa está diretamente
relacionado ao respeito pelo meio ambiente e ao compromisso com a sociedade.
Além de apoiar projetos ambientais – de 2003 a 2008, o Programa Petrobras
Ambiental investiu mais de R$ 210 milhões. O foco é a ecoeficiência. Não basta
produzir, refinar e distribuir petróleo dentro dos mais rigorosos padrões de
segurança. Com a utilização racional de água e energia, e a menor geração possível
de efluentes, resíduos e emissões em todas as nossas unidades, reduzem o impacto
no meio ambiente e reforçam o compromisso com a busca da excelência nas
operações.
A Refinaria de Capuava (Recap), em São Paulo, é um exemplo concreto de
reuso de água: ela é a primeira unidade com descarte zero de efluentes.
As unidades no Brasil e no exterior são certificadas em conformidade com as
normas ISO 14001 (relativa do meio ambiente) e BS 8800 (relativa a segurança e
saúde).
O Limite Máximo Admissível (LMA) para a geração de resíduos sólidos
perigosos em seus processos é outra ação prática de responsabilidade ambiental,
além do monitoramento das emissões atmosféricas.
O processo de licenciamento tem como objetivo manter as atividades da
empresa em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos preceitos legais
e regulamentares durante todo o ciclo de vida das instalações e operações. As
licenças são expedidas em fase de planejamento e concepção do empreendimento,
reconhecendo a viabilidade ambiental; na autorização da instalação após análise do
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projeto de acordo com as medidas de controle ambiental; e na autorização da
operação.
A criação da Política de Responsabilidade Social, em 2007, foi um passo
decisivo para a Petrobrás, pois esse tema tornou-se uma função corporativa no
Plano Estratégico. A empresa criou o Programa Petrobrás Desenvolvimento &
Cidadania, que pretende investir R$ 1,2 bilhão até 2012. Por meio de seleção
pública, são escolhidos projetos que contribuam para a redução da pobreza e da
desigualdade social no Brasil. São iniciativas capazes de transformar condições
aparentemente difíceis, como a Rede de Reciclagem de Resíduos, que desenvolve
ações voltadas para a inserção social e produtiva dos catadores. O projeto beneficia
diretamente cerca de 7200 pessoas e 143 instituições de catadores.
O compromisso com a Cultura vai muito além da visibilidade da Companhia
ou do apoio a projetos já conhecidos pela maioria das pessoas. O foco está em
garantir o acesso da população aos bens culturais e na afirmação da identidade
brasileira. Na década de 80 iniciaram os primeiros patrocínios culturais. Nos anos
90, tiveram um papel importantíssimo na retomada do cinema brasileiro, do qual são
grandes parceiros até hoje.
Em 2001, lançaram a primeira seleção pública de projetos em âmbito
nacional. Mais do que apoiar iniciativas em todo o país, as seleções públicas dão a
oportunidade de entrar em contato direto com pessoas que desenvolvem ações
capazes de transformar realidades.
A atuação, que tem a marca da responsabilidade social, está intimamente
ligada ao crescimento integrado e à rentabilidade. E isso se traduz em números: só
em 2008, investiram cerca de R$ 556,8 milhões em mais de 2.300 projetos sociais,
ambientais, esportivos e culturais.
São iniciativas como a dos meninos de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha
(MG), que aprendem a ler e a escrever fazendo biscoitos; como a Escola Nacional
de Circo, que preserva e transmite a tradição milenar desta arte; ou como o Projeto
Iguatu, que ensina a gestão consciente dos recursos hídricos a famílias do Paraná.
De forma democrática e transparente, as seleções públicas viabilizam o apoio
a ações tão importantes como as descritas acima. Por meio de editais, são abertas
inscrições para projetos em todo o país. Comissões formadas por representantes da
sociedade civil e do governo, além de profissionais da própria Petrobras analisam e
escolhem as iniciativas mais consistentes.
A empresa acredita que só é possível obter o respeito da sociedade se
preservarem, em primeiro lugar, o ambiente onde ela vive, e se contribuírem para a
melhora da qualidade de vida no país.
2.4 MATRIZ SWOT
Segundo Zenone (2007), as empresas precisam buscar métodos para
analisar o mercado e auxiliar na decisão estratégica a ser adotada. Um dos modelos
de análise mais utilizados nos processos de planejamento é a análise SWOT.
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De acordo com Kotler (2000), análise SWOT é a avaliação global de forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças (do inglês streghts, weaknesses, opportunities
e threats).
A análise, como ressalta Zenone (2007), divide-se em duas partes: o
ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno
(pontos fortes e fracos). O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da
organização, já o ambiente externo fica fora do controle da empresa, devendo ser
monitorado, visando aproveitar as oportunidades e minimizar as ameaças.
Segundo o mesmo autor, a análise SWOT deve ser realizada de maneira
formal uma vez por ano. Depois de realizada a análise, a organização pode
estabelecer metas de melhoria dos itens que tenham sido considerados prioritários e
de baixo desempenho, estabelecer quais ações serão importantes para evitar os
efeitos de eventuais ameaças e promover o aproveitamento de oportunidades.
A análise SWOT é, portanto, uma ferramenta de fácil aplicação e de grande
utilidade nas organizações.
Para a empresa desse estudo, foi realizada a avaliação global de forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças, ilustradas e descritas a seguir:
Pontos Fortes
1. Empresa Integrada de Energia, o que possibilita capturar ganhos dentro da
cadeia petrolífera, que envolve a exploração, a produção, o refino e a
distribuição de petróleo e derivados;
2. Companhia de nível global, com negócios em vários países do mundo, o que
possibilita ter acesso a vários mercados, fornecedores e financiadores, bem
como participar em diversos estágios de desenvolvimento de novas
tecnologias;
3. Possui diversos negócios relacionados à crescente indústria de energias
renováveis, cujos potenciais de crescimento são significativamente elevados
e cuja demanda potencial mostra-se extremamente acima da capacidade de
produção e oferta dos produtos, como é o caso do gás natural, do etanol e do
biodiesel;
4. Por produzir no Brasil grande parte do petróleo utilizado nas refinarias, e por
deter individualmente todo o parque de refino doméstico, atende sozinha a
demanda de combustíveis e derivados leves brasileira;
5. Crescente expectativa de produção de seus campos para os próximos anos,
melhorando a posição da companhia como auto-suficiente em petróleo;
6. Elevada geração de caixa, podendo suprir suas necessidades de capital de
giro, manutenção da estrutura, investimentos e pagamento de dividendos;
7. Seu portfólio de projetos para os próximos anos é grande, possibilitando optar
por aqueles mais rentáveis em determinado momento, e variado, o que reduz
o risco associado aos diferentes segmentos de energia;
8. Contínuo investimento em modernização e tecnologia, o que possibilita se
manter em posições de liderança no mercado mundial, principalmente quanto
a exploração de petróleo em águas profundas e ultra-profundas;
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9. Consegue capturar ganhos de escala, contando com um grande parque
refinador com atualmente 11 refinarias no Brasil, quatro no exterior, e ótima
estrutura de distribuição;
10. Reservas de petróleo e gás mundiais equivalentes a mais de 17 anos de
garantia de produção para a Petrobrás, não considerando possíveis
aumentos das reservas ou modificações nos volumes produzidos,
potencializados pelas descobertas recentes na camada pré-sal; considerando
as reservas já anunciadas de Tupi, as reservas atingiriam produção potencial
por mais 24 anos;
11. Grande volume de recursos direcionados à Pesquisa e Desenvolvimento,
tanto para novas tecnologias como para novos produtos, contando inclusive
com um centro próprio de tecnologia.

Pontos Fracos
1. A elevada participação do governo federal no capital da Petrobrás, que lhe
assegura o seu controle, uma maior intervenção estatal em suas atividades
operacionais, tais como volume de investimentos, preços dos produtos e
procedimentos estratégicos;
2. Em um contexto mais ampliado, tratando a empresa como um conglomerado
integrado de energia, ainda possui elevada dependência de petróleo como
fator gerador de resultados, principalmente quando se leva em consideração
que os preços de realização de petróleo para as refinarias não têm a
contrapartida devida nos preços dos principais combustíveis, gasolina e
diesel;
3. O não cumprimento das metas apresentadas pela companhia pode levar a
estimativas exageradas quanto ao verdadeiro potencial dos seus negócios.
Oportunidades
1. Consumo mundial acelerado por energia, com a demanda por petróleo, a
principal delas, na iminência de superar a curva da oferta. Este cenário
contribui para que a Petrobrás, com seus investimentos em toda a cadeia,
aumente sua rentabilidade;
2. Em pleno desenvolvimento, o mercado de gás natural ainda é pequeno no
Brasil quando comparado a outros países do mundo. A disseminação desta
fonte de energia como alternativa para as indústrias para a produção de
energia elétrica, transportes e outras finalidades abre um grande campo de
negócios para a Petrobrás;
3. As energias renováveis estão tomando seu lugar em um mundo que busca a
melhoria dos padrões ambientais. A Petrobrás tem feito investimentos altos
para incrementar e consolidar sua posição nestes mercados, dentre os quais
o etanol e o biodiesel; os potenciais de crescimento que estas duas formas de
energia alternativa mostraram ter são significativamente maiores que a oferta
existente dos produtos;
4. Ampliar sua presença internacional, à medida que assume uma posição cada
vez mais importante no mercado de energia mundial;
5. Domínio da melhor e mais avançada tecnologia de exploração e produção de
petróleo em águas profundas e ultra-profundas, servindo de referência
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internacional para esse tipo de processo, o que facilita acordos, joint ventures
e acessos a outros mercados e tecnologias.
Ameaças
1. Os preços do petróleo tanto no mercado internacional como no mercado
doméstico e seus derivados, bem como os preços do gás natural, são
commodities e carregam consigo grande volatilidade. A influência do preço do
petróleo nos resultado da Petrobrás é grande e uma queda neste preço
poderá afetar seus resultados, principalmente se tal queda for de maneira
acentuada. Ou ainda, de maneira inversa, uma alta indiscriminada dos preços
sem contrapartida nos preços dos combustíveis, pode reduzir a margem do
abastecimento e levar a uma destruição de valor na cadeia de produtos da
empresa;
2. O governo brasileiro possui 32,2% do capital total da companhia. Desta
forma, os rumos da empresa podem se tornar instáveis à medida que, e
principalmente, em época de eleição, os cargos dos principais executivos
podem ser trocados e desta forma alterar suas orientações estratégicas. Na
mesma linha, tem-se notado a possibilidade de aumentar a influência política
direta nas decisões estratégicas da companhia, o que pode modificar a
rentabilidade e o cenário esperado, e conforme divulgado pela companhia.
Exemplo disso são orientações diferenciadas para parcerias específicas no
setor, seleção de investimentos prioritários, modificações nos recolhimentos
de taxas e impostos (impostos, taxas, royalties e participações especiais) e na
distribuição de dividendos. Além disso, a companhia pode vir a ser utilizada
como ferramenta de implementação de políticas de desenvolvimento do país
ou intermediária para a realização de projetos de desenvolvimento social, de
responsabilidade da União, utilizando recursos para outras atividades que não
o foco da empresa, que é a de ser uma empresa integrada de energia;
3. Os volumes atribuídos como parâmetros para a produção futura da empresa
são amparados no tamanho de suas reservas, no capital disponível para
investimentos, e na relação da oferta e demanda. Se um desses fatores for
impactado de forma negativa, o planejamento da companhia poderá ser
alterado bem como seus projetos postergados, o que resultará em menor
produção com impactos em seus resultados;
4. A indústria do petróleo está exposta a diversas variáveis que podem
influenciar negativamente seus resultados. Como exemplo, podemos citar os
fatores climáticos (tempestades e furacões, entre outros), os fatores
geopolíticos (divergências entre os países produtores, guerras civis, greves,
atentados, sabotagens, etc), ambientais (acidentes com produção e
transporte, vazamentos, licenciamento de projetos);
5. Exposição de suas operações internacionais às leis locais de cada país, o que
pode tornar inviável a continuidade das mesmas ou uma drástica redução em
sua rentabilidade, a exemplo do que aconteceu com seus parques de refino
na Bolívia.

CAPÍTULO III – STALKEHOLDERS
O termo stakeholders é utilizado para designar pessoas e empresas que de
alguma maneira influenciam ou são influenciadas pelas ações de uma organização.
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3.1 TÉCNICA STAKEHOLDERS
A técnica denominada mapeamento de stakeholders é uma ferramenta de
diagnóstico utilizada para a identificação e a priorização dos detentores de
interesses.
Através desta técnica podemos classificar os stakeholders em três categorias:
os internos que são aqueles que atuam dentro da organização, basicamente, são
todos os colaboradores da empresa; cadeia de valor que são aqueles com que a
empresa faz negócios e os externos que são aqueles que atuam em um ambiente
fora da organização.
A figura a seguir ilustra esta técnica:
Figura 1

Fonte: Savitz, Andrew W., Weber, Karl. A empresa sustentável (2007).
Aplicando a classificação de stakeholders através da análise alvo podemos
identificar quais são os stakeholders da empresa Petrobrás.
A Petrobrás se preocupa muito em atender a todos os seus stakeholders,
incluindo a preservação ambiental. A estratégia da companhia é a geração de
riqueza, entendida em um sentido amplo, conjugando os mais elevados índices de
eficiência e rendimento com a redução dos impactos sobre o meio ambiente.
O principal stakeholder interno é o Estado Brasileiro, detentor de uma grande
porcentagem do capital da empresa e das ações ordinárias e os demais acionistas
da empresa. Dentre os principais acionistas destacam-se também o grupo de
investimentos Black Rock, dono de 6,16% das ações preferenciais emitidas pela
Petrobrás.
Os funcionários da Petrobrás e o Sindipetro (sindicato dos petroleiros)
também fazem parte dos stakeholders internos da organização.
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A Petrobrás desenvolve pesquisas de opinião abrangendo diversos públicos
de relacionamento, desde acionistas a comunidades locais com o objetivo principal
de dotar a companhia de amplo e profundo conhecimento a respeito do ambiente
social e econômico que atua. As informações resultantes são consolidadas no
Sistema de Monitoramento da Imagem corporativa (Sismico) constituindo uma
ferramenta de gestão da reputação cuja empresa pode utilizar para ajustar não
apenas suas políticas e ações de comunicação e sim as práticas de gestão em
diversas áreas.
Quanto aos principais stakeholders externos com ligação direta na empresa,
inseridos na cadeia de valor, estão:






Consumidores de Petróleo: Indústria automotiva, Refinaria, Termelétrica,
Indúsrtia de Base, Shell Brasil e Esso Brasil
Fornecedores: Estaleiros ( Jurong e Mauá); Fornecedores de tecnologia e
equipamentos ( Baker Oilfield, ABB, Deepwatter); Equipamentos de
grande porte ( Asea Brown Boveri Oleo e Gas Ltda, V&M do Brasil S.A,
Kvaerner Pulping Ltda, Halliburton, etc)
Revendedores: Postos de Gasolina
Parceiros:
I. Tereos: Parceria estratégica estabelecida para o investimento do
Açúcar Guarani, com o objetivo de acelerar o crescimento na
industria brasileira de etanol, açúcar e bioenergia.
II. Grupo São Martinho S.A: Parceria estratégica para estimular o
crescimento da produção de etanol na região Centro- Oeste do
Brasil no Estado de Goiás.
III.
KL Energy Corporation ( “KLE”): Parceria estabelecida para
aprimorar tecnologia de processamento de etanol celulósico para
utilização de bagaço de cana de açúcar como matéria prima.
IV. UnB: Parceria com a Instituição de Ensino superior juntamente com
a Universidade Petrobrás para criação de cursos de capacitação,
especialização e mestrado para formar profissionais com mão de
obra especializada

Dentre os stakeholders externos, sem ligação direta com a empresa podemos listar:




Imprensa: Para completar o trabalho dos jornalistas, foi criado um site
exclusivo para a imprensa: a Agência Petrobras de Noticias. O site é uma
ferramenta de apoio à imprensa com releases, avisos de pautas,
gravações de áudio e vídeo entre outros são publicados em português,
espanhol e inglês para os jornalistas. A Petrobrás também disponibiliza um
banco de imagens denominado BIP que pode ser acessado pela internet
para o download de imagens publicadas.
Membros da Comunidade: Tendo em vista que a empresa preocupa-se
muito com os membros da comunidade criou-se do Programa Petrobrás
Desenvolvimento & Cidadania, que pretende investir R$ 1, 2 bilhão até
2012 em projetos que contribuam para a redução da pobreza e da
desigualdade social e que promovam a transformação social no Brasil. A
Petrobrás também criou a Rede de Reciclagem de Resíduos, que
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desenvolve ações voltadas para a inserção social e produtiva de catadores
de materiais recicláveis beneficiando cerca de 7200 pessoas e 143
instituições de catadores.
Ambientalistas: A empresa implantou o Programa Petrobrás Ambiental,
trabalhando com o tema da água e clima como contribuições para o
desenvolvimento sustentável. Serão destinados R$ 78,2 milhões a
projetos que contribuam para a conservação e preservação dos recursos
ambientais e à consolidação da consciência socioambiental brasileira.
Poder Público: A empresa contribui com o poder público na elaboração e
execução de políticas públicas gerais e de programas e projetos
específicos comprometidos com o desenvolvimento sustentável, além de
atuar de modo a contribuir para o desenvolvimento econômico,
tecnológico, ambiental, social político e cultural do Brasil e dos países em
que atua.

3.1.1 COMO SE COMPORTAM OS STAKEHOLDERS
Uma segunda técnica utilizada para mapear os stakeholders é com a
utilização do gráfico de impacto que organiza as idéias de como questões
específicas afetam determinados stakeholders.
O gráfico de impacto ilustrado abaixo foi criado com o objetivo de organizar
quais impactos que se aplicam à empresa Petrobrás e se seus stakeholders se
interessam pelas atividades da empresa e se eles as afetam.

Gráfico 1
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Fonte: Autor
Os grupos de Stakeholders que afetam o maior número de questões
relevantes são os que merecem mais atenção por parte dos gestores da
organização. De acordo com a análise do quadro acima dos grupos de
Stakeholders, podemos classificar em ordem decrescente aqueles que merecem
mais atenção no caso da Petrobrás.
Em primeiro lugar são os investidores, seguido
revendedores, imprensa, comunidade e o poder público.

dos

empregados,

3.2 COMO PRIORIZAR OS STAKEHOLDERS
Outra forma de analisar os stakeholders é priorizar os muito indivíduos e
grupos que competem por sua atenção, interesses e recursos, sob o ponto de vista
do impacto potencial deles sobre a organização através do quadro de prioridades.
As avaliações de cada stakeholder dependerão inteiramente da atual situação
da empresa, assim como todos os desafios que enfrenta hoje.
A Petrobrás alcançou lucro líquido recorde de R$ 10,99 bilhões no primeiro
trimestre de 2011. Os aumentos do preço do Petróleo e do volume de produção no
ano influenciaram o resultado do segmento de Exploração e Produção (E&P).
Porém, o segmento Abastecimento apresentou queda no resultado em função da
elevação do petróleo.
Entretanto, em resposta a determinação do governo a BR Distribuidora
reduziu em 6% o preço da gasolina e em 13% o do etanol vendidos aos postos de
gasolina.
O objetivo do Planalto é que a queda nos preços da subsidiária da Petrobrás,
que tem 7.000 postos no país, force as demais distribuidoras a adotar o mesmo
caminho, levando os postos de gasolina a repassar essa redução aos consumidores.
De acordo com a Petrobrás houve uma sugestão aos postos da rede para que
repassem os descontos para os consumidores. Mas a BR Distribuidora não tem
poder para obrigar o revendedor a transferir o desconto para os consumidores.
Levando esta situação atual em consideração apresenta-se o quadro de
prioridades da Petrobrás, no qual é possível identificar que os revendedores,
consumidores, poder público, fornecedores, imprensa e investidores são os
principais grupos que demandam maior atenção imediata e concentrada por parte da
organização.
Gráfico 2:

Stakeholders

Quadro de prioridades
Capacidade
Capacidade
Probabilidade
de
de ajudar
de ação
atrapalhar

Prioridade
total
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Investidores
Empregados
Sindicato
Consumidores
Fornecedores
Revendedores
Parceiros
Imprensa
Comunidade
Ambientalistas
Poder Público
Fonte: Autor

4
4
1
3
3
4
2
1
1
1
2

1
3
3
5
4
4
1
3
3
2
3

0,6
0,3
0,4
0,8
0,5
0,9
0,3
0,8
0,2
0,2
0,8

3,0
2,1
1,6
6,4
3,5
7,2
0,9
3,2
0,8
0,6
4,0

3.3 ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO
3.3.1 IDENTIDADE DA MARCA
As marcas existem há séculos. Desde o Egito Antigo, os fabricantes de tijolos
colocavam símbolos em seus produtos para identificá-los. Na Europa Medieval, as
associações de comércio usavam marca para assegurar ao consumidor uma
qualidade e obter proteção legal para o fabricante.
Somente no século XVIII, o conceito de "marca" evoluiu. Os nomes e gravuras
de animais, lugares, origens e pessoas famosas assumiram, em várias situações, os
nomes de produtores. Este propósito era de associar a marca ao nome do produto.
Fabricantes desejavam tornar tanto o produto como a marca, mais fáceis de
lembrar, diferenciando-os da concorrência. As empresas começaram então a investir
cada vez mais em sua marca com a intenção de fixá-la na cabeça de seus
consumidores.
A identidade de marca é um verdadeiro mapa, documento que estabelece
para o médio prazo o que é a marca, no que reside seu caráter único e as diferentes
facetas da mesma.
Para a Petrobrás, o objetivo é alcançar uma personalidade própria e uma
imagem diferenciada para a empresa, ela trabalha a gestão de sua marca de forma
constante, pois a considera um ativo estratégico cada vez mais importante para
alcançar seus objetivos de crescimento e internacionalização.
Em Julho de 1958 nasce a primeira marca da Petrobrás, com a utilização de
cores e formas que se relacionavam a bandeira nacional, como mostra a figura a
seguir:
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Fonte: site Petrobrás
Por volta de Outubro de 1972 a marca é reformulada e todas as empresas da
Petrobrás começaram a utilizar essa nova identificação, alcançando a pretendida
integração visuais. Com o crescimento da companhia, expansão de suas atividades,
criação de subsidiárias, logo ela se tornou a maior empresa do país. O logo passou
a ficar inadequado à nova fisionomia da empresa e desatualizado se comparado a
outras marcas.
Essa marca ficou conhecida como hexágono-losango, e foi utilizada durante
22 anos em tanques, navios, veículos, uniformes, publicações, correspondência - ou
seja, em todos os elementos associados ao dia-a-dia da Petrobras e de suas
subsidiárias. A seguir, outra variação do logotipo:

Fonte: site Petrobrás
Em 1994 a Petrobrás Distribuidora começava a usar, em seus negócios, o
Petrobras com “BR” em destaque, era uma forma de criar o “BR” como símbolo, a
fim de criar ma identidade visual atraente para os postos de serviço e para os
produtos comercializados pela Petrobras Distribuidora.
O símbolo BR passou a ser uma representação que se difundiu amplamente a
partir do crescimento da Petrobras no mercado de distribuição de derivados de
petróleo. A marca tornou-se visível para público consumidor, principalmente nos
postos de serviço instalados nas principais vias de todas as cidades brasileiras.
Este símbolo BR passou por pequenas variações, como troca de cores e
posição de alguns elementos. Em 1982, recebeu um amplo redesenho, tornando-se
o símbolo conhecido até os dias atuais.
A fusão da imagem distribuidora e holding aconteceram inicialmente com a
rede de postos que manteve os dois símbolos: o BR nas bandeiras dos postos e o
hexágono-losango em uma placa, ao lado da marca Petrobras.
Mais tarde, o BR tornou-se conhecido e ganhou prestígio junto ao público. Isto
fez com que o hexágono-losango deixasse de ser utilizado nos postos de serviço,
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passando a fazer parte da comunicação institucional do Sistema Petrobras,
enquanto o BR firmava-se como símbolo voltado às atividades comerciais da
companhia.
O público começou a dissociar a imagem da Petrobras Distribuidora da
imagem da holding. O fato é que o uso de símbolos diferentes enfraquece o conceito
de companhia integrada de petróleo, objetivo da Petrobras.
Com um símbolo distinto, a Distribuidora era percebida apenas como uma
subsidiária e não como parte essencial do Sistema Petrobras. Os postos e a
Distribuidora passaram a ser chamada apenas de BR, afastando-se da marca
Petrobras, na mente dos consumidores.
A compatibilização das marcas da Petrobras e da Distribuidora ocorreu em
1994. O losango-hexágono foi abandonado e o símbolo BR assumiu seu lugar,
acabando com essa separação, ao mesmo tempo em que atendia aos objetivos do
planejamento estratégico da empresa, no que diz respeito a aspectos ligados à
identidade visual, que era fortalecer a imagem do Sistema Petrobras e preservar a
condição de empresa integrada.

Fonte: site Petrobrás
A marca Petrobras é considerada a marca mais lembrada pelos consumidores
quando o assunto é combustível, isso segundo pesquisas realizadas pelo Data
Folha, anualmente com um conjunto de adultos brasileiros, originando o prêmio
Folha Top of Mind.
Outras avaliações positivas da marca são de ser bem avaliada no Brasil e no
exterior. Em 2009 conquistou o terceiro lugar no ranking das Dez Empresas mais
Admiradas no Brasil. Neste ano recebeu também o quarto lugar entre as empresas
mais respeitadas do mundo, segundo pesquisa divulgada pelo Reputation Institute.
No campo universitário a Petrobras também é bem cotada, segundo pesquisa
realizada com cerca de 30 mil estudantes e recém-formados de todo o país, a
companhia foi apontada como a Empresa dos Sonhos dos Jovens.
Para a Petrobras “A marca é o cartão de visitas, é ela que transmite toda a
personalidade de uma companhia, sua história, sua reputação, seu comportamento
no mercado e na sociedade.
Uma marca forte atrai bons profissionais, clientes, consumidores,
distribuidores e fornecedores que se identificam com a forma como a companhia faz
negócio e atua com seu público.
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A marca é um valioso ativo que reforça a identidade da empresa. Para isso, é
necessário cuidado com sua correta aplicação.
A Petrobrás se mostra uma companhia preocupada com sua imagem, com a
associação dela aos seus consumidores, profissionais, parceiros e acionistas. É uma
empresa de força dentro e fora do Brasil, carrega valiosa imagem do país ao exterior
e se torna cada vez mais importante em nossa economia.
3.3.2 PONTOS DE SUSTENTABILIDADE
Uma pergunta muito simples que todos nós fazemos é: Como uma empresa
que produz, refina e distribui petróleo, no caso da Petrobras e ainda considerando
ser a única empresa que realiza isto no Brasil é possível ser sustentável? Já que
como sabemos a produção e o refino do petróleo gera inúmeros problemas a
atmosfera com a emissão de gás carbônico e a distribuição que gera mais gás
carbônico ainda por causa da combustão dos combustíveis por cauda da logística da
distribuição.
A Petrobrás como muitos de nós conhecemos está envolvida em inúmeros
programas de sustentabilidade, mas também de envolvimento e defesa do meio
ambiente. Uma pergunta que o próprio site da empresa sugere é: Mas será que é
possível explorar e produzir petróleo com respeito ao meio ambiente? E claro a
própria empresa responde a pergunta de forma positiva.
A Petrobrás além de apoiar projetos ambientais desde 2003 a 2008, o
Programa Petrobras Ambiental, o programa que a empresa criou para a proteção ao
meio ambiente já investiu mais de R$ 210 milhões de reais em projetos factíveis com
resultados. O foco da empresa é a eco eficiência com a utilização racional de água
e energia, e a menor geração possível de efluentes, resíduos e emissões em todas
as unidades de refinaria a empresa reduziu o impacto no meio ambiente e sempre
reforça este compromisso com a busca da excelência em suas operações. A
Refinaria de Capuava (Recap), em São Paulo, é um exemplo concreto de reuso de
água: ela é a primeira unidade com descarte zero de efluentes. E quase todas as
unidades de refinaria da Petrobras não só no Brasil, mas no exterior também são
certificadas em conformidade com as normas ISO 14001 (relativa do meio ambiente)
e BS 8800 (relativa a segurança e saúde).
A Petrobrás também possui os CDA´s, os centros de defesa ambiental com
mais de 7 endereços espalhados pelo Brasil. Para dar auxilio e apoio as plataformas
e refinarias garantindo máxima proteção a estas unidades operacionais em caso de
emergência complementando assim os planos de contingencia que a empresa
possui.
A criação da Política de Responsabilidade Social, em 2007, foi um passo
decisivo para a Petrobras, pois esse tema tornou-se uma função corporativa em seu
Plano Estratégico a empresa tem como meta ser referência internacional em
responsabilidade social na gestão dos negócios, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável. E pela quinta vez consecutiva ela integrou o Dow
Jones Sustainability Index, referência entre os investidores que procuram empresas
socialmente responsáveis. E como adicional adotaram uma gestão alinhada aos
dez princípios do Pacto Global da ONU, do qual a empresa é signatária desde 2003.
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A empresa acredita que o diálogo permanente é fundamental para alcançar
nossos objetivos. Buscando reduzir os riscos, evitar impactos sociais negativos e
gerar resultados positivos por meio do relacionamento com as comunidades onde
eles desenvolvem atividades. Atualmente a Petrobras possui um projeto com
catadores de lixo recicláveis que busca aumentar a capacidade da reciclagem no
país e influenciar os cidadãos a reciclarem o lixo.
A Petrobrás oferece reforços a projetos voltados à preservação ambiental e
ao desenvolvimento da sociedade brasileira. Em 2009, como a maior patrocinadora
do Brasil, a Companhia investiu cerca de R$ 464,5 milhões em mais de 1,6 mil
projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos.
Um dos projetos de êxito da Petrobras é o projeto Biomapas que consegue
estar presente em diversos ecossistemas, conhecendo a riqueza de sua fauna e
flora tudo via internet para compartilhar com os internautas e interessados o
ecossistema que a empresa está presente com refinarias e plataformas. O foco
deste projeto é informar e o mais importante mostrar para a população que a
empresa não só se preocupa como não danifica o meio ambiente por meio de fotos
por satélites, mas também realiza projetos factíveis e de sucesso.
Um dos projetos de mais notoriedade da Petrobrás é a parceria que a
empresa mantém com o Instituto Chico Mendes que é o Projeto Tamar que tem
como foco a defesa as tartarugas marinhas. Hoje, é reconhecido internacionalmente
como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha e serve
de modelo para outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras
diretamente no seu trabalho sócio-ambiental. Pesquisa, conservação e manejo das
cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de
extinção, é a principal missão do Projeto Tamar, que protege cerca de 1.100km de
praias, através de 23 bases mantidas em áreas de alimentação, desova,
crescimento e descanso desses animais, no litoral e ilhas oceânicas, em nove
Estados brasileiros.
No ano de 2010, a Petrobrás recebeu o Prêmio von Martius de
Sustentabilidade, em São Paulo, pela parceria que mantém com dois projetos
ambientais. A Companhia foi a vitoriosa da categoria ‘natureza’ com o case
“Petrobras e projeto Tamar: comemorando 30 anos de uma parceria de sucesso”.
Desde 1982 a Petrobras é parceira do Projeto Tamar, que é coordenado pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em cooperação com a
Fundação Pró-Tamar. Ao comemorar três décadas, o Tamar celebra a devolução ao
mar de cerca de 10 milhões de filhotes de tartarugas. Na categoria ‘humanidade’, a
empresa conquistou o terceiro lugar com o projeto Casa das Mariscadeiras: um
programa socioambiental e economicamente sustentável voltado para as mulheres
catadoras de marisco.
É inegável que a empresa tenta de todas as formas maneiras de se envolver
em projetos sustentáveis e de investí-los e o faz de forma muito capaz e o mais
importante gera valor para a empresa e envia conhecimento para os consumidores,
sempre deixando claro que a empresa faz a sua parte. E com a crescente
globalização e o crescimento da consciência sobre a responsabilidade social
corporativa tornaram o ambiente de negócios mais complexo. Cada decisão deve
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considerar não apenas os interesses da companhia, mas também o retorno que
determinada iniciativa trará para a sociedade e, seu impacto ao meio ambiente.
Formar indivíduos preparados para liderar as empresas dentro desse cenário é uma
tarefa prioritária para a sociedade. E a Petrobras faz parte desse desafio.

3.3.3 ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO
A Petrobrás é uma empresa que tem como missão a responsabilidade
ambiental e social, ou seja, todos seus negócios procuram agredir da menor forma
ao meio ambiente e contribuir para a sociedade de alguma maneira.
A empresa sempre preocupada em assumir um papel importante para a
sociedade e para o meio ambiente, busca sempre apoiar e desenvolver projetos,
desta forma, cria uma imagem boa para empresa diante de seus clientes,
melhorando também seu relacionamento com eles. Com diversas ações sociais, a
empresa também, acaba tendo uma alta exposição de sua marca, reforçando-a e a
tornando mais forte diante do mercado.
Acredita que é de fundamental importância possuir um bom relacionamento
com as comunidades em que desenvolvem atividades, para que assim possam
conhecer a realidade que os cerca, podendo assim assegurar a inserção social e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A cultura brasileira e o esporte também são preocupações da Petrobrás, a
empresa contribui com a valorização da cultura brasileira, apoiando projeto
relacionado ao cinema brasileiro exemplo, este trabalho integrado rendeu ótimo
resultados à empresa, pois foi reconhecida como a empresa que mais apóia a
Cultura no Brasil e investe em ações voltadas para difusão e circulação dos bens
culturais. Em relação ao esporte, acredita que o apoiando ela estimula a sociedade e
renova o espírito de equipe entre os brasileiros.
Alguns dos importantes programas criados pela empresa:






Programa Petrobrás Ambiental: Investidos mais de 120 milhões pela
empresa, neste programa a empresa busca explorar e produzir petróleo
respeitando o meio ambiente.
Programa Petrobrás Desenvolvimento & Cidadania: Pretende-se investir R$
1,2 bilhão até o ano de 2012. Este programa beneficia projetos que buscam
incentivar a geração de renda e oportunidade de trabalho através de
educação para qualificação profissional.
Programa Petrobrás Cultural: Maior programa de patrocínio do país. Em
2008/2009 o programa destinou R$50,5 milhões para seleções públicas de
projeto.
Programa Petrobrás Esporte & Cidadania: Cerca de R$ 256 milhões serão
investidos até 2014. O investimento será utilizado para que seja feita a
democratização do acesso popular a práticas desportivas.

É visível que a empresa realmente se preocupa com sua participação na
sociedade, pois através de diversos programas ela dá à oportunidade as pessoas de
desenvolverem ações de extrema importância a sociedade gerando excelentes
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resultados. Através destas diversas ações a empresa se comunica com seu público,
mostrando-se atenta e preocupada em oferecer seus produtos e serviços de uma
forma que agrida menos nosso planeta. Além disso, ela se preocupa em contribuir
não só para o meio ambiente, mas também para a educação, cultura e esporte do
país.
Desta forma, a empresa trabalha para que sua imagem seja positiva, diante
das comunidades que ajuda ambientalistas, mídia, entre outros. Em seu próprio site
oficial, a Petrobrás mantém uma área dedicada à imprensa, onde são publicadas
diversos tipos de notícias sobre a empresa.
Diante da importância das mídias sociais e sua influência, a empresa também
as utiliza como estratégia de comunicação e forma de aproximação com seu público.
Possui um blog corporativo e um brand channel (vídeo de temas relacionados a
atuação da empresa) no Youtube, também está presente no Facebook e Twiter.
A Grade de Influências é mostrada a seguir:

A seguir, as explicações:
Colaboradores: Apoio alto, pois são eles que desempenham as atividades da
empresa. Influência baixa, porém capacitá-los sempre para desempenhem o
trabalho da melhor forma e estejam sempre satisfeitos, desta forma ajudam a passar
uma imagem positiva da empresa.
Concorrentes: Apoio e influência baixa, porém é sempre importante monitorálos para a empresa não ter nenhuma surpresa futuramente.
Comunidades: Apoio e Influência alta, portanto deverá sempre ser
monitoradas pela empresa, para que não há nenhum problema referente a elas.
Formar parcerias com elas é uma ótima forma de a empresa demonstrar seu
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interesse e preocupação em ajudá-las, aumentando sua influência e imagem
positiva diante delas.
Mídia e Ambientalistas: Influência alta e baixo apoio. É importante a empresa
estar sempre atenta a eles, possuir uma boa comunicação e relacionamento para
que caso haja algum problema com a empresa, possam ser mais favoráveis em
suas publicações e opiniões.

CONCLUSÃO
É notório que a matriz energética mundial está passando por mudanças
substanciais ao longo dos últimos anos, migrando aos poucos para energias mais
sustentáveis, seja pela necessidade de diminuir os impactos causados ao meio
ambiente pela utilização de energias poluentes, seja pelo barateamento de algumas
energias pelo ganho de escala.
Fica claro que, para que qualquer mudança relevante aconteça na matriz
energética mundial atual, é necessário um grande engajamento de todos os atores
envolvidos na utilização dessas energias, sejam eles consumidores, empresas,
governo ou ambientalistas. É necessário deixar de lado alguns interesses individuais
visando o bem estar geral. Uma mudança estrutural dessa magnitude demanda
grandes recursos financeiros e mudanças em inúmeros aspectos que estão
enraizados nos participantes desse ciclo, outro fator determinante para o sucesso
dessa estratégia é o tempo, historicamente países que migraram sua matriz
energética levaram décadas para fazê-lo. Temos como exemplo o Brasil, que para
chegar ao estágio atual de utilização de energias renováveis, por exemplo, o etanol,
além de levar tempo, teve que ter grande influência do governo e empresas para
obter sucesso.
Países como a China, que ainda tem o carvão mineral como principal fonte de
energia, não podem imaginar que será possível resolver o problema energético de
uma hora para outra, é improvável que essa mudança não cause, para citar apenas
um aspecto, impactos relevantes em sua economia. Será que certos países estão
dispostos a desacelerar seu crescimento para diminuir os impactos que hoje suas
economias causam para o meio ambiente?
Mesmo o Brasil, que tem inúmeras possibilidades de aproveitar seus recursos
disponíveis para aumentar a utilização de energias limpas, enfrenta problemas para
desenvolvê-las. O exemplo mais emblemático e atual é o da hidrelétrica de Belo
Monte, a energia hidroelétrica é uma das mais limpas disponíveis atualmente, a
tecnologia para implementá-la já está disponível, tem ótimo custo/benefício e sabese que é possível utilizá-la de forma responsável. A construção da hidrelétrica de
Belo Monte ainda causa muita polêmica a cerca de seu impacto ambiental e nas
comunidades ao seu redor, mas, apesar de ter impacto ambiental, a transformação
da matriz energética passa invariavelmente por escolhas, no caso citado a escolha
fica entre causar impacto sócio-ambiental no lugar em que a represa vai ser
construída e aumentar a capacidade da energia hidroelétrica no Brasil. Infelizmente
essas escolhas são excludentes. É necessário discutir a decisão não apenas de um
ponto de vista isolado (impacto ambiental x capacidade energética), pois sempre
alguma das partes deverá abrir mão de algum ponto e sofrerá um impacto maior, o
fato é que caso a represa não seja construída, essa energia vai ser obtida de
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alguma outra forma, talvez com impactos até maiores ao meio ambiente como um
todo.
A empresa Petrobrás, que foi usada como case para desenvolvimento deste
estudo, é um exemplo de que é possível ser rentável de forma sustentável. A
Petrobrás faz parte de um dos setores que hoje talvez cause o maior impacto sócioambiental mundial, além de a sua atividade fim ser a exploração de um recurso não
renovável e altamente poluente. Não é raro se deparar com acidentes causados pela
exploração de petróleo com enormes impactos ambientais (vide acidente recente no
Golfo do México envolvendo a BP).
A Petrobrás encara a utilização de energias renováveis não apenas como
apelo comercial, mas como uma meta a ser alcançada e já traduz em seus valores a
meta de se tornar uma empresa integrada de energia. Atualmente nas empresas do
setor de petróleo, ela é uma das que mais obtém receita de outras fontes de energia
que não o petróleo, por exemplo, o etanol, biodiesel, energia elétrica e eólica. Além
disso, a Petrobrás é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias para a
exploração de novas energias e também para explorar o petróleo de forma menos
impactante. São inúmeros os projetos sociais em que a Petrobras é participante, a
empresa é reconhecida mundialmente pela suas ações em prol do desenvolvimento
sustentável. Esse reconhecimento gera prêmios como a participação pelo quarto
ano consecutivo no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o mais importante índice
mundial de sustentabilidade, usado como parâmetro para análise dos investidores
social e ambientalmente responsáveis.
A Petrobrás não é o único exemplo de empresa que atua de forma
sustentável e ainda assim pode ser rentável. São inúmeros exemplos, nos mais
variados setores, de empresas que já descobriram a fórmula para atuar de forma
sustentável, respeitando os interesses de todos os seus stakeholders. Sendo assim
já está comprovado que a mudança é possível e que os resultados são
recompensadores, basta agora que a decisão seja tomada e que os envolvidos
percebam que a mudança além de estrutural, deverá ser cultural e que todos
precisaram abrir mão de certos interesses individuais em prol do bem estar geral. Os
impactos ao meio ambiente são cada vez maiores e recorrentes, o que mostra que a
mudança de atitude deve ser feita o mais rápido possível, antes que os impactos
sejam irreversíveis.
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INTRODUÇÃO
As questões atuais em pauta nos encontros de lideres mundiais, estão sempre
relacionadas ao capital, como o fórum econômico de Davos, as questões sociais,
como o fórum social mundial, e a questões ambientais como o RIO+20, ECO 92,
Quioto.
Se falando nas empresas modernas, adaptadas ao mercado atual, foi desenvolvida
uma ética mundial de boas praticas nesses três ramos e para o sucesso de uma
empresa hoje não podemos fugir delas.
Por cerca de 4 bilhões de anos o balanço ecológico do planeta esteve protegido.
Com o surgimento do homem, meros 100 mil anos, o processo degradativo do
meio ambiente tem sido proporcional à sua evolução.
No Brasil, o início da influência do homem sobre o meio ambiente pode ser
notada a partir da chegada dos portugueses. Antes da ocupação do território
brasileiro, os indígenas que aqui habitavam (estimados em 8 milhões)
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sobreviviam basicamente da exploração de recursos naturais, por isso, utilizavamnos de forma sustentável (WALLAVER, 2000).
Após a exterminação de grande parte dos índios pelos portugueses, o número de
habitantes do Brasil se reduziu a três milhões no início do século XIX. Foi nesse
período que começaram as intensas devastações do nosso território. À época, o
homem se baseava em crenças religiosas que pregavam que os recursos naturais
eram infindáveis, então, o término de uma exploração se dava com a extenuação
dos recursos do local. Infelizmente, essa cultura tem passado de geração em
geração e até os dias de hoje ainda predomina (WALLAVER, 2000).
Com a descoberta do petróleo em 1857 nos EUA, o homem
saltou para uma nova era: o mundo industrializado, que trouxe
como uma das principais conseqüências a poluição. Ou seja,
além de destruirmos as reservas naturais sobrecarregamos o
meio ambiente com poluentes. Os acontecimentos decorrentes
da industrialização dividiram o povo em duas classes
econômicas: os que espoliavam e os que eram espoliados.
A primeira classe acumulava economias e conhecimento,
enquanto a segunda vivia no estado mais precário possível. A
segunda classe pela falta de recursos, utilizava
desordenadamente as reservas naturais, causando a degradação
de áreas agricultáveis e de recursos hídricos e, com isso,
aumentando a pobreza (PORTUGAL, 2002). O modelo
econômico atual está baseado na concentração–exclusão de
renda. Ambos os modelos econômicos afetam o meio ambiente.
A pobreza pelo fato de só sobreviver pelo uso predatório dos
recursos naturais e os ricos pelos padrões de consumo
insustentáveis (NEIVA, 2001).
As causas das agressões ao meio ambiente são de ordem
política, econômica e cultural. A sociedade ainda não absorveu
a importância do meio ambiente para sua sobrevivência. O
homem branco sempre considerou os índios como povos “não
civilizados”, porém esses “povos não civilizados” sabiam muito
bem a importância da natureza para sua vida. O homem
“civilizado” tem usado os recursos naturais inescrupulosamente
priorizando o lucro em detrimento das questões ambientais.
Todavia, essa ganância tem um custo alto, já visível nos
problemas causados pela poluição do ar e da água e no número
de doenças derivadas desses fatores.

As carências em tantas áreas impedem que sejam empregadas
tecnologias/investimentos na área ambiental. Dessa forma,
estamos sempre atrasados com relação aos países desenvolvidos
e, com isso, continuamos poluindo. A única forma para evitar
problemas futuros, de ainda maiores degradações do meio
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ambiente, é através de legislações rígidas e da consciência
ecológica.
Essa pesquisa aborda a problemática de uma importante matriz
energética mundial, a qual eh muito utilizada no Brasil, a
produção de carvão vegetal. Frequentemente sinônimo de
exploração de trabalho escravo, trabalho infantil, e de péssimas
praticas florestais e degradativas ao meio ambiente. Aqui
sugiro, a partir de tendências mundiais e nacionais um modelo
de negocio sustentável, tanto ambientalmente como socialmente
para a exploração do carvão vegetal.
São apresentadas questões como a substituição do carvão
mineral por carvão vegetal, o manejo sustentável, o
reflorestamento e a fabricação de carvão a partir de madeiras
reflorestadas, as certificações existentes.
No que tange a parte de trabalho, o que os índices de
escravidão e o emprego de trabalho infantil, os agentes
fiscalizadores, governamentais e da sociedade, como a igreja.
Por fim, a apresentação de um modelo considerado ideal para a
pratica de uma exploração responsável e compactuada aos
valores de uma sociedade que respeita a vida e o ambiente de
acordo com a interdepencia dos organismos para uma
coexistência sustentável.

CAPITULO I - A VERDADE INCOVENIENTE
1.1 A QUESTÃO AMBIENTAL MUNDIAL
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Com frequência, os meios de comunicação social anunciam que, numa
determinada parte do Mundo ocorreu um sismo, uma cheia ou uma seca que foi
responsável por grandes perdas materiais e de vidas humanas, ou até mesmo uma
floresta que foi incendiada e um petroleiro derramado, catástrofes muitas vezes
causadas pela acção humana. São estas interferências consecutivas na Natureza
que vão destruindo o nosso Planeta e as respostas da Natureza às acções humanas
são evidentes..
Está cientificamente provado que a emissão de gases para a atmosfera é causada
pelo ser humano e tem aumentado ao longo do tempo.
O que acontece é que as grandes quantidades de dióxido de carbono enviadas para
a atmosfera aumentam a temperatura à face da Terra já que estes gases retêm o
calor – efeito de estufa, levando a um aquecimento global.

Tal aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito
estufa (GEEs), sobretudo o dióxido de carbono (CO2), na atmosfera. Esses gases
formam uma espécie de cobertor cada dia mais espesso que torna o planeta cada
vez mais quente e não permite a saída de radiação solar.O efeito estufa é um
fenômeno natural para manter o planeta aquecido. Desta forma é possível a vida
na Terra. O problema é que, ao lançar muitos gases de efeito estufa (GEEs) na
atmosfera, o planeta se torna quente cada vez mais, podendo levar à extinção da
vida na Terra. As mudanças climáticas, acontecem quando são lançados mais
gases de efeito estufa (GEEs) do que as florestas e os oceanos são capazes de
absorver.
Isso acontece de diversas maneiras. As principais são: a queima de combustíveis
fósseis (como petróleo, carvão e gás natural) e o desmatamento (no Brasil, o
desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de GEEs).
São várias as conseqüências do aquecimento global. Algumas delas já podem ser
sentidas em diferentes partes do planeta como o aumento da intensidade de
eventos de extremos climáticos (furacões, tempestades tropicais, inundações,
ondas de calor, seca ou deslizamentos de terra). Além disso, os cientistas hoje já
observam o aumento do nível do mar por causa do derretimento das calotas
polares e o aumento da temperatura média do planeta em 0,8º C desde a
Revolução Industrial. Acima de 2º C, efeitos potencialmente catastróficos
poderiam acontecer, comprometendo seriamente os esforços de desenvolvimento
dos países. Em alguns casos, países inteiros poderão ser engolidos pelo aumento
do nível do mar e comunidades terão que migrar devido ao aumento das regiões
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áridas. Degelo das calotes polares, o que leva a uma falta de água doce na
população, como na Argentina e no Peru,à subida do nível médio das águas do
mar (podendo haver inundações e a costa ficar submersa) e à alteração da
temperatura da água em todo o planeta. Vagas de Calor , como na India,
Ecossistemas desequilibrados e condições de vida do Planeta afectadas: falta de
alimentos, muitas extinções, alterações dos ciclos reprodutivos dos seres vivos,
branqueamento dos corais, novas doenças.

1.1.1 AQUECIMENTO GLOBAL: O DESAFIO DA GERAÇÃO

Parque eólico no Nordeste.
Podemos voltar atrás? Em determinado grau, não, pelo menos em curto prazo. Mas
o custo do desenvolvimento feito de qualquer jeito é alto demais para as próximas
gerações, e uma resposta deve ser dada imediatamente. Precisamos deixar essa
capa que cobre a Terra mais fina – ou pelo menos mantê-la do jeito que ela está
hoje.
Quanto mais tempo o homem demora para implantar as soluções, pior será o
futuro – mais caro e muito mais difícil será lidar com as mudanças climáticas. É
por isso que o Greenpeace trabalha para pressionar governos e empresas a
deixarem o carvão e o petróleo de lado e investirem em fontes renováveis de
energia, conservarem suas florestas, repensarem práticas agropecuárias e
conservarem seus oceanos.
O sol, o vento, a agua e a biomassa são as fontes mais promissoras de energia
hoje. O mundo não precisa investir em mais usinas a carvão e deve investir em
alternativas para os carros, aviões e navios que bebem petróleo a torto e a
direito. O mundo precisa de uma matriz elétrica diversificada e reformar as
usinas existentes, para que deixem de jogar dinheiro e energia fora e aproveitem
tudo o que é produzido ali, sem desperdício.
As cidades precisam de sistemas de transporte inteligentes. Os governos precisam
deixar as florestas em pé, para permitir que as árvores ajudem a regular o clima,
e conservar os oceanos, outra importante “esponja” de dióxido de carbono.
O mundo precisa, acima de tudo, que as pessoas queiram fazer a mudança, do
cidadão comum aos engravatados que dirigem países e empresas. O momento da
ação é agora. Os próximos bilhões de habitantes da Terra agradecerão.
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1.2 O DESMATAMENTO
Desde o princípio de sua história o homem tem exercido intensa atividade sobre a
natureza extraindo suas riquezas florestais, pampas e, em menor intensidade, as
montanhas. As florestas têm sido as mais atingidas, devido ao aumento
demográfico elas vêm sendo derrubadas para acomodar as populações, ou para
estabelecer campos agricultáveis (pastagens artificiais, culturas anuais e outras
plantações de valor econômico) para alimentar as mesmas. Essa ocupação tem
sido realizada sem um planejamento ambiental adequado causando alterações
significativas nos ecossistemas do planeta. As queimadas, geralmente praticadas
pelo homem, são atualmente um dos principais fatores que contribuem para a
redução da floresta em todo o mundo, além de aumentar a concentração de
dióxido de carbono na atmosfera, agravando o aquecimento do planeta. O fogo
afeta diretamente a vegetação, o ar, o solo, a água, a vida silvestre, a saúde
pública e a economia. Há uma perda efetiva de macro e micronutrientes em cada
queimada que chega a ser superior a 50% para muitos nutrientes. Além de haver
um aumento de pragas no meio ambiente, aceleração do processo de erosão,
ressecamento do solo entre vários outros fatores. A queimada não é de todo
desaconselhada desde que seja feita sob orientação (p. ex., Técnico do IBAMA) e
facilmente controlada . Apesar do uso de sistemas de monitoramento via satélite,
os quais facilitam a localização de focos e seu combate, ainda é grande o número
de incêndios ocorridos nas florestas brasileiras (SILVA, 1998).
150 mil Km2 de floresta tropical são derrubados por ano, sendo que no Brasil, são
em torno de 20 mil km2 de floresta amazônica. Além desta, a mata Atlântica é a
mais ameaçada no Brasil e a quinta no mundo, já tendo sido devastados 97% de
sua área (VITOR, 2002).
Ao desmatar, muitas pessoas queimam a madeira que não tem valor comercial. O
gás carbônico (CO2) contido na fumaça oriunda desse incêndio sobe para a
atmosfera e se acumula a outros gases aumentando o efeito estufa. No Brasil, 75%
das emissões são provenientes do desmatamento. Existem várias maneiras de
reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Diminuir o desmatamento,
incentivar o uso de energias renováveis não-convencionais, eficiência energética
e a reciclagem de materiais, melhorar o transporte público são algumas das
possibilidades.

1.3 ENERGIA
Eficiência energética é nada mais que aproveitar melhor a energia sem
desperdiçá-la. Por exemplo, quando se diz que uma lâmpada é eficiente, isso quer
dizer que ela ilumina o mesmo que as outras, consumindo menos energia. Ou seja,
mesma iluminação, com menos gasto de energia.Energias renováveis são energias
que não vêm de combustíveis fósseis (como petróleo e gás natural) e também não
inclui a hidroeletricidade. As energias renováveis não-convencionais mais
conhecidas são a solar, onde se aproveita a luz e o calor do sol para gerar
energia, a biomassa, oriunda mais comumente do bagaço da cana-de-açúcar e a
eólica, dos ventos. No Brasil as principais matrizes energéticas são Petroleo,
Hidroeletricas e Carvao Vegetal, conforme vemos no gráfico abaixo, que aponta
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para a tendência de queda do uso de Petroleo e seus derivados como matriz
ergética.

1.3.1 A QUESTÃO ENERGÉTICA
Devido aos últimos acontecimentos Sentiu-mos na obrigação de discutir a questão
energética num panorama mundial. A geração de energia é responsável por
aproximadamente 40% das emissões de gases de efeito estufa. Por isso os países
começam a discutir a questão energética e como mitigar as suas emissões.
Recentemente, a China adotou o limite de consumo de energia elétrica oriunda do
carvão de 4 bilhões de toneladas até 2015, o que permitirá apenas um crescimento
de 4,24% por ano, a Europa continua apostando na eficiência energética e seus
edifícios governamentais começam a serem reformados para aumentar este ganho.
Enquanto isso no Brasil, comemoramos o “PIBão” de 7,5% praticamente no
escuro, depois de uma série de apagões no nordeste e sudeste e as trapalhadas na
liberação das licenças de Belo Monte, acho que não temos mais muito o que
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comemorar. O PIB de 7,5% foi mais reflexo das políticas de incentivo ao consumo
do que um crescimento da produção brasileira. Enquanto isso, a construção de
Belo Monte é defendida como a solução energética brasileira. Embora o
investimento em hidrelétricas como parte da solução para o problema da energia
oriunda das termelétricas a carvão ou combustíveis não renováveis seja bastante
proveitoso, no caso de Belo Monte, os problemas ambientais e sociais oriundos
dessa construção são maiores do que o potencial energético gerado. O potencial
instalado terá capacidade máxima de produção de 11.233 megawatts (MW) de
energia. A produção média, entretanto, será bem mais baixa, de 4.571 MW. Isto
significa energia gerada para 25 milhões de habitantes, com um investimento de
19 bilhões de reais. Enquanto isso, o bagaço e a palha da cana podem gerar
12.200 megawatts (MW), segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar
(Unica), do Estado de São Paulo, que concentra 60% da produção açucareira e de
álcool combustível do Brasil, país líder em biocombustíveis.
Lógico que estamos falando de dois extremos do país. Infelizmente a energia é
consumida regionalmente devido às perdas do sistema de distribuição. Porém,
ainda temos muito potencial energético subaproveitado, como o bagaço de cana no
sudeste, o potencial eólico do nordeste e outros. Infelizmente, ainda não estou
convencida que o custo social, energético e ambiental compensa a construção de
Belo Monte.
Enquanto isso o mundo assiste a mais um acidente nuclear e coloca mais uma vez
em discussão sobre a produção energética, especialmente a energia nuclear.
Embora a energia nuclear não emita GEE, ela produz radiação que pode ser
extremamente nociva ao meio ambiente. A discussão sobre o uso da energia
nuclear é válido e acredito que ela deve ser explorada como fonte de energia.
Porém, é no mínimo imprudência montar uma central nuclear numa zona que é
afetada por terremotos.
Nós como consumidores podemos optar por aparelhos que sejam mais eficientes
energeticamente. No Brasil temos o Selo Procel de eficiência energética e o
Ibama junto como Inmetro começa a divulgar tabelas que medem o consumo de
diversos aparelhos e até veículos.
Por isso, você consumidor agora pode avaliar o desempenho ambiental dos
veículos e começar a pressionar as empresa do setor para produzirem carros mais
eficientes. Ou seja, o desafio ambiental de melhor aproveitamento energético já
chegou à sua sala e está estacionado na sua garagem.

1.3.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS
O aquecimento do planeta é uma realidade e, se nada for feito, ele trará
consequências catastróficas para a biodiversidade e para o ser humano. Por isso,
pressionamos empresas e governos a abandonarem fontes fósseis de geração de
energia, como o petróleo e o carvão, e substituí-las pelas novas renováveis, como
solar e eólica. Essa é uma estratégia não só para reduzir as emissões de gases9

estufa, mas para consolidar um crescimento econômico baseado em tecnologias
que não prejudicam o planeta.
A Nasa (agência espacial americana) anunciou no início de 2010 que a década que
terminou em 31 de dezembro de 2009 foi a mais quente já registrada desde 1880,
ano em que a moderna medição de temperaturas ao redor do planeta começou. A
mesma década também teve os dois anos de maior intensidade de calor em mais de
um século – 2005, o mais quente do período, e 2009, o segundo mais quente.
O aumento da temperatura do planeta é consequência de ações humanas,
especialmente tomadas a partir da Revolução Industrial, no século 18. Ela
promoveu um salto tecnológico e o crescimento das civilizações como nunca
vistos antes. Impulsionou também uma taxa inédita e perigosa de poluição e
degradação da natureza.

A indústria floresceu baseada na queima de carvão e petróleo, duas fontes de
energia encontradas na natureza cujo calor movimenta usinas, indústrias e
economias gigantescas, como a dos Estados Unidos, da Europa e da China.
Acontece que, com a queima, o carvão e o petróleo liberam no ar volumes
gigantescos do gás dióxido de carbono (CO2). A exploração sem controle de outra
matéria-prima, a florestal, também jogou outros milhões de toneladas desse gás
no ar.
O CO2, também chamado de gás carbônico, é parte da atmosfera terrestre e forma
uma capa ao redor da Terra, que faz a temperatura do planeta adequada para a
manutenção da vida – inclusive a humana. Esse processo se chama efeito estufa.
O problema, portanto, não é o mecanismo natural em si, mas a interferência feita
pelo homem. O volume extra de CO2 e de outros gases, como o metano, que foram
para a atmosfera a partir da Revolução Industrial engrossou a capa, de forma que
a temperatura passou a subir perigosamente.
Um planeta mais quente desequilibra o ultra-sensível sistema climático da Terra.
Como consequência, o gelo dos polos derrete e eleva o nível médio dos oceanos,
ameaçando populações costeiras; tempestades se tornam mais frequentes, intensas
e perigosas, assim como ondas de calor; biomas como a Amazônia são ameaçados
pela alteração no sistema de chuvas. Populações já vulneráveis ficam com a corda
no pescoço, sofrendo impactos na produção de alimentos, fornecimento de água,
moradia.

1.4 A QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL: DA ECO92 À RIO +20
As vésperas de sediar a Conferência Rio+20, os olhos do mundo estão voltados
para o Brasil. Hoje temos na pauta central das discussões brasileiras questões
antes distantes, como o Codigo Florestal, a construção da Usina de Belo Monte, a
transposição do rio são Francisco e seus impactos ambientais.
O monitoramento do INPE já indica que a queda do desmatamento, um importante
legado do governo Lula, está sendo revertida. Neste ano, os índices de
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degradação florestal voltaram a crescer. Baseado nos dados do Inpe, o Greenpeace
calcula que esse aumento na destruição pode chegar a até 15% com relação ao ano
passado.
A RIO+20 e a ECO92 são reunioes anuais da Organização das Nações Unidas
(ONU) onde os países membros discutem as questões mais importantes sobre
mudanças climáticas. A primeira convenção mundial aconteceu em 1992, a
ECO92. O nome oficial do evento é Convenção-Quadro da Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima (UNFCC, sigla em inglês).
O Protocolo de Quioto eh o único tratado internacional que estipula reduções
obrigatórias de emissões causadoras do efeito estufa. O documento foi ratificado
por 168 países. Os Estados Unidos, maiores emissores mundiais, e a Austrália não
fazem parte do Protocolo de Quioto. Foi também criado um Fundo de Adaptacao,
financiado pelos países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento
possam lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Hoje, cada projeto de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) paga 2% do seu valor para este
Fundo, mas o dinheiro ainda não está sendo empregado.Outro instrumento criado
eh o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, criado para diminuir as
emissões de gases.
A partir do Protocolo de Quioto os países desenvolvidos têm até 2012 para
reduzir suas emissões em 5,2% tomando como base o ano de 1990. Além de cortar
localmente suas emissões, os países desenvolvidos podem também comprar uma
parcela de suas metas em créditos de carbono gerados em projetos em outros
países. A Implementação Conjunta garante créditos obtidos de países
desenvolvidos e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permite que
estes créditos venham de países em desenvolvimento, como o Brasil.
Embora estejam acontecendo vários empreendimentos por parte de empresas,
novas leis tenham sido sancionadas, acordos internacionais estejam em vigor, a
realidade apontada pelas pesquisas mostra que os problemas ambientais ainda são
enormes e estão longe de serem solucionados.
Um novo e mais amplo estudo sobre a Terra foi realizado por 1.000 especialistas,
através do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Esse relatório prevê
um futuro sombrio para o planeta caso não sejam tomadas providências imediatas.
De acordo com esse estudo metade dos rios já estão poluídos, 15% do solo estão
degradados e 80 países sofrem com a escassez de água. Segundo o relatório, nas
próximas três décadas 50% da população sofrerá com a falta de água; 11 mil
espécies de animais e plantas estão ameaçados de extinção. O relatório alerta que
essas drásticas mudanças, pelas quais o planeta está passando, agravarão o
problema da fome e de doenças infecciosas e tornarão as tragédias climáticas
mais freqüentes. O relatório informa que muitos desses problemas poderiam ter
sido amenizados se houvessem sido cumpridos os acordos estabelecidos na RIO92, que até agora não saíram do papel. (O GLOBO 23/05/02)
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1.5 CARVÃO MINERAL: O SEGUNDO COMBUSTÍVEL MAIS
UTILIZADO NO MUNDO
O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada do mundo, depois do
petróleo, sendo responsável por 23,3% da energia consumida no mundo em 2003
e, no Brasil, por 6,6%.
O carvão mineral é um combustível fóssil muito antigo, formado há cerca de 400
milhões de anos. Passou a ter grande importância para a economia mundial a
partir da Primeira Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra (século 19),
quando a máquina a vapor passou a ser utilizada na produção manufatureira.
O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível, formada a partir do
soterramento, compactação e elevação de temperatura em depósitos orgânicos de
vegetais (celulose). Com o passar do tempo, sucessivamente, a matéria orgânica
se transforma em turfa, linhito, hulha e antracito. A principal diferença entre eles
é a porcentagem de carbono: a madeira possui cerca de 40% de carbono, a turfa
55%, o linhito 70%, a hulha 80% e o antracito de 90 a 96%.
Formação do carvão
A formação do carvão mineral teve início no Período Carbonífero, na era
Paleozóica, quando imensas florestas de ambientes que apresentavam
decomposição sem oxigênio (anaeróbicos) - como pântanos, deltas e estuários de
rios e alguns lagos, principalmente no que hoje corresponde ao hemisfério norte , foram soterradas em camadas horizontais (por isso as reservas de carvão são,
geralmente, veios horizontais de grande extensão).

1.6 OS GRANDES POLUIDORES: CHINA E EUA
Embora utilizado como combustível, em Gales, na Grã-Bretanha, desde o segundo
milênio a.C., o carvão só começou a ser minerado de forma mais ou menos
sistemática na Europa por volta do século XIII, época em que já era conhecido
dos índios norte-americanos. A primeira mina comercial de carvão da América foi
aberta em Richmond. EUA (1745), e o antracito era extraído na Pensilvânia por
volta de 1770. A revolução industrial ampliou a demanda do minério, que só
reduziu no século XX, com a difusão do emprego do petróleo como combustível.
As reservas mundiais de carvão são estimadas em cerca de sete trilhões de
toneladas, o suficiente para atender a demanda durante alguns séculos, nas taxas
de consumo atuais.

A queima de carvão para obtenção de energia produz efluentes altamente tóxicos
como por exemplo o mercúrio e outros metais pesados como vanádio, cádmio,
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arsênio e chumbo. Além disso, a libertação de dióxido de carbono causa poluição
na atmosfera, agravando o aquecimento global e contribuindo para a chuva ácida.
Na década de 1950, a poluição atmosférica devido ao uso do carvão causou
elevado número de mortes e deixou milhares de doentes em Londres, durante "o
grande nevoeiro de 1952".

As maiores reservas do mundo estão na Rússia (50%) e nos EUA (30%), mas os
maiores produtores são a China e os EUA; este último país é também o maior
consumidor do minério (25%).
O carvão mineral é muito poluidor, pois apresenta substâncias chamadas de
sulfetos (como a pirita) que podem reagir quimicamente com o ar ou água (por
causa da presença de oxigênio), e forma substâncias como o ácido sulfúrico e
sulfato ferroso que vão para o subsolo e para o lençol freático (água subterrânea),
contaminando solos, rios e lagos. A queima do carvão também libera substâncias
que provocam poluição atmosférica, como fuligem, chuvas ácidas, e ainda
contribuem para o efeito estufa.
Os EUA têm 5% da população mundial e consomem 40% dos recursos disponíveis.
Se os 6 bilhões de pessoas usufruíssem o mesmo padrão de vida dos 270 milhões
de americanos, seriam necessários 6 planetas (Edward Wilson apud MOON, 2002).
Os EUA, em 1997, emitiam 20,3 toneladas (22,7% emissões mundiais) de CO2 por
habitante, a China 2,5 toneladas/habitante (18,07%), a Índia 900 Kg/habitante
(3,49%) e o Brasil 1,91 toneladas/habitante (1,25%)
(http://www.aquecimentoterrestre.ig.com.br). Os EUA aumentaram em 13% (e
deverá chegar a 29% até o fim da década) suas emissões poluentes nos últimos 10
anos o que equivale a um aumento conjunto da Índia, China e África, países com
uma população dez vezes maior (O GLOBO, 20/06/02).

1.7 CARVÃO MINERAL X CARVÃO VEGETAL
1.7.1 A SUBSTITUIÇÃO DO CARVÃO MINERAL X CARVÃO VEGETAL
A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está liderando um
projeto pioneiro em busca de uma fonte alternativa de energia, baseada na cultura
de capim elefante. A Embrapa Agrobiologia já identificou três variedades do
vegetal (Gramafante, Cameroon Piracicaba e BAG-02) com alta capacidade de
produção de biomassa em solos pobres e sem uso de adubação nitrogenada.
A produção destas variedades alcança até 40 toneladas/hectare/ano de biomassa
seca, correspondendo a cerca do dobro produzido por uma floresta cultivada de
eucalipto.
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Os estudos, coordenados pelo pesquisador Segundo Urquiaga, visam identificar
variedades cada vez mais eficientes na produção de biomassa em solos pobres em
nitrogênio, assim como para avaliar o impacto da cultura no seqüestro de carbono
do solo.
Comparadas com o eucalipto - que necessita de adubo nitrogenado e demora para
ser colhido - as variedades selecionadas de capim elefante não necessitam do
fertilizante e possibilitam até quatro colheitas por ano.
Apenas para atender a parceira do projeto, a mineradora Samarco, que consome
200 mil toneladas de carvão mineral por ano, seriam necessários 13 mil hectares
plantados com capim elefante.
Com isto, além de gerar uma nova fonte de energia limpa, a pesquisa poderá
viabilizar um projeto de melhoria de renda de pequenos agricultores em regiões
de solo pobre.
As novas variedades também são uma alternativa para a que a indústria
siderúrgica nacional atenda às exigências do mercado internacional de ferro e aço
estipuladas pelo Protocolo de Kyoto. Trata-se da modernização dos processos de
substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal de biomassa cultivada.

CAPITULO II - O CARVAO VEGETAL NO BRASIL: O
TRABALHO ESCRAVO E A EXTRAÇÃO ILEGAL
O Carvão vegetal é produzido a partir da lenha pelo processo de carbonização ou
pirólise. Ao contrário do que aconteceu nos países industrializados, no Brasil, o
uso industrial do carvão vegetal continua sendo largamente praticado. O Brasil é
o maior produtor mundial desse insumo energético.
Nas últimas duas décadas, foram adotados importantes
redirecionamentos no que diz respeito ao uso de
energia no Brasil. Na esteira da crise do petróleo,
surgiram várias proposições para a utilização de novas e renováveis opções
energéticas. Nesse contexto,"descobriu-se" na biomassa um grande potencial
energético, o que resultou no lançamento de vários programas, sendo o PROÁLCOOL o exemplo maior. No passado, com uma modesta participação, o álcool e
o bagaço, resultante de sua produção, hoje representam cerca de 10% do consumo
nacional de energia.
No despertar do interesse sobre o uso de biomassa para fins
energéticos, surgiram também várias propostas referentes ao emprego da biomassa
florestal. Foi nesse instante que houve um importante despertar de atenção quanto
ao papel da madeira como fonte de energia em nosso País. O principal aspecto a
chamar a atenção foi o da expressiva participação da madeira na história do
consumo energético nacional. Até o ano de 1972, a madeira representava a
primeira fonte de energia do País. Somente em 1973 é que a sua liderança foi
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perdida para a energia derivada do petróleo, e somente em 1978 é que ela foi
suplantada pela hidroeletricidade.
A tendência histórica do rápido declínio da participação da madeira no balanço
energético nacional sofreu uma grande redução entre as décadas de 70 e 80,
principalmente em função da crise do petróleo. Apesar de previsões passadas de
que a madeira tenderia a desaparecer
No setor industrial (quase 85% do consumo), o ferro-gusa, aço e ferro-ligas são
os principais consumidores do carvão de lenha, que funciona como redutor (coque
vegetal) e energético ao mesmo tempo. O setor residencial consome cerca de 9%
seguido pelo setor comercial com 1,5%, representado por pizarias, padarias e
churrascarias. O poder calorífico inferior médio do carvão é de 7.365 kcal/kg
(30,8 MJ/kg). O teor de material volátil varia de 20 a 35%, carbono fixo varia de
65 a 80% e as cinzas (material inorgânico) de 1 a 3%.
O uso de carvão vegetal como redutor do minério de ferro no Brasil data de 1591
em fundições artesanais para produzir ferramentas de uso agrícola na colônia.
A carbonização de lenha é praticada de forma tradicional em fornos de alvenaria
com ciclos de aquecimento e resfriamento que duram até vários dias. Os fornos
retangulares equipados com sistemas de condensação de vapores e recuperadores
de alcatrão são os mais avançados em uso atualmente no país. Os fornos
cilíndricos com pequena capacidade de produção, sem mecanização e sem
sistemas de recuperação de alcatrão continuam sendo os mais usados nas
carvoarias. A temperatura máxima média de carbonização é de 500oC.
É importante notar que o rendimento em massa do carvão vegetal em relação a
lenha seca enfornada é de aproximadamente 25% nos fornos de alvenaria. A
recuperação do licor pirolenhoso pode chegar a 50% em massa da lenha, sendo o
restante gases. O alcatrão, pode ser usado como fonte de insumos químicos para a
indústria através dos derivados fenólicos provenientes da degradação térmica da
lignina, que podem substituir o fenol de origem fóssil nas suas aplicações em
resinas e refratários. Este sub-produto do carvoejamento da lenha poderá trazer
significativos benefícios para a agroindústria da biomassa. As recentes inovações
tecnológicas de pirólise rápida de biomassa otimizam a produção de alcatrão,
conferindo-lhe a denominação de bio-petróleo ou bio-óleo.

2.1 A EXPLORAÇÃO DE CARVÃO ASSOCIADA AO TRABALHO
ESCRAVO E A CONDIÇÕES DEGRADANTES
Não raras vezes a atividade de carvoejamento tem sido associada com condições
desumanas de trabalho. Esta realidade deve ser modificada e no seu lugar surgir,
com o emprego de novas tecnologias, uma indústria limpa e realmente sustentável
e renovável, geradora de empregos dignos e de divisas num país de vocação
florestal cujo próprio nome é de uma árvore vermelha: Brasil.
Segundo pesquisas o aumento da produção de carvão vegetal favorece a
exploração ilegal de madeira e trabalho escravo. Quase 60% do carvão da região
do Para e Maranhao são produzidos ilegalmente.
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De acordo com estudos realizados pelo historiador Maurílio de Abreu Monteiro,
professor do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do
Pará (UFPA), o desmatamento não-autorizado fornece 57,5% da madeira que
alimenta os fornos das carvoarias.
Monteiro pesquisa a produção carvoeira desde o final da década de 80, quando as
primeiras indústrias se instalaram nessa região sob a influência do projeto Grande
Carajás. Ele afirma que o aumento da demanda pelo ferro-gusa e a competição
entre os fornecedores de carvão favorecem a exploração do trabalho escravo nas
carvoarias.
Segundo o professor da UFPA, a produção de 3,5 milhões de toneladas de carvão
vegetal, consumida pelo setor siderúrgico brasileiro, requer um volume de 22,2
milhões de metros cúbicos (m³) em toras de madeira. Esse valor é muito superior
ao volume autorizado (9,4 milhões de m³) pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a extração no
Maranhão e Pará. Esses estados são produtores de carvão contam com usinas
siderúrgicas abastecidas com o minério de ferro da Serra dos Carajás. Ou seja, os
mais de 12 milhões restantes são fruto da exploração ilegal.
Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da
liberdade.

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888,
representou o fim do direito de propriedade de uma
pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade
de possuir legalmente um escravo no Brasil. No
entanto, persistiram situações que mantêm o
trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus
patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas
de matas nativas para formação de pastos, produzir
carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo
para plantio de sementes, entre outras atividades
agropecuárias, contratam mão-de-obra utilizando os
contratadores de empreitada, os chamados "gatos".
Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada
para que os fazendeiros não sejam responsabilizados
pelo crime.
Esses gatos recrutam pessoas em regiões distantes do
local da prestação de serviços ou em pensões
localizadas nas cidades próximas. Na primeira
abordagem, mostram-se agradáveis, portadores de boas oportunidades de trabalho.
Oferecem serviço em fazendas, com garantia de salário, de alojamento e comida.
Para seduzir o trabalhador, oferecem "adiantamentos" para a família e garantia de
transporte gratuito até o local do trabalho.
O transporte é realizado por ônibus em péssimas condições de conservação ou por
caminhões improvisados sem qualquer segurança. Ao chegarem ao local do
serviço, são surpreendidos com situações completamente diferentes das
prometidas. Para começar, o gato lhes informa que já estão devendo. O
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adiantamento, o transporte e as despesas com alimentação na viagem já foram
anotados em um "caderno" de dívidas que ficará de posse do gato. Além disso, o
trabalhador percebe que o custo de todos os instrumentos que precisar para o
trabalho - foices, facões, motosserras, entre outros - também será anotado no
caderno de dívidas, bem como botas, luvas, chapéus e roupas. Finalmente,
despesas com os improvisados alojamentos e com a precária alimentação serão
anotados, tudo a preço muito acima dos praticados no comércio.
Convém lembrar que as fazendas estão distantes dos locais de comércio mais
próximos (o trabalhador é levado para longe de seu local de origem e, portanto,
da rede social na qual está incluído.
Dessa forma, fica em um estado de permanente fragilidade, sendo dominado com
maior facilidade), sendo impossível ao trabalhador não se submeter totalmente a
esse sistema de "barracão", imposto pelo gato a mando do fazendeiro ou
diretamente pelo fazendeiro.
Se o trabalhador pensar em ir embora, será impedido sob a alegação de que está
endividado e de que não poderá sair enquanto não pagar o que deve. Muitas
vezes, aqueles que reclamam das condições ou tentam fugir são vítimas de surras.
No limite, podem perder a vida.
Condições de trabalho
Produtores rurais das regiões com incidência de trabalho escravo afirmam, com
freqüência, que esse tipo de relação de serviço faz parte da cultura ou tradição.
Contudo, mesmo que a prática fosse comum em determinada região - o que não é
verdade, pois é utilizada por uma minoria dos produtores rurais -, jamais poderia
ser tolerada.
A Convenção nº 29 da OIT de 1930, define sob o caráter de lei internacional o
trabalho forçado como "todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a
ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente." A
mesma Convenção nº 29 proíbe o trabalho forçado em geral incluindo, mas não se
limitando , à escravidão. A escravidão é uma forma de trabalho forçado.
Constitui-se no absoluto controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de
pessoas sobre outro grupo social.
Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da
liberdade. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se
utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror
psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade
mais próxima.
Alojamento
O tipo de alojamento depende do serviço para o qual o trabalhador foi aliciado.
As piores condições são, normalmente, as relacionadas com a derrubada de
floresta nativa devido à inacessibilidade do local e às grandes distâncias dos
centros urbanos. Como não há estrutura nenhuma e o proprietário não
disponibiliza alojamentos, muito menos transporte para que o trabalhador durma
próximo da sede da fazenda, a saída é montar barracas de lona ou de folhas de
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palmeiras no meio da mata que será derrubada. Os trabalhadores rurais ficam
expostos ao sol e à chuva.
Pedro, de 13 anos de idade, perdeu a conta das vezes em que passou frio,
ensopado pelas trovoadas amazônicas, debaixo da tenda de lona amarela que
servia como casa durante os dias de semana. Nem bem amanhecia, ele engolia
café preto engrossado com farinha de mandioca, abraçava a motosserra de 14
quilos e começava a transformar a floresta amazônica em cerca para o gado do
patrão. Foi libertado em uma ação do grupo móvel no dia 1o de maio de 2003 em
uma fazenda, a oeste do município de Marabá, Sudeste do Pará.
De acordo com fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, uma das fazendas
vistoriadas contava com excelentes alojamentos de alvenaria munidos de
eletrodomésticos para serem mostrados aos fiscais. "Mas os escravos estavam em
barracos plásticos, bebendo água envenenada e foram mantidos escondidos em
buracos atrás de arbustos até que nós saíssemos. Como passamos três dias sem
sair da fazenda, os 119 homens começaram a ‘brotar' do chão e nos procuraram
desesperados, dizendo que não eram bichos".
Outro caso flagrado pelo Grupo Móvel: a equipe de fiscalização já libertou peões
que ficavam alojados no curral, dormindo com o gado à noite, em uma
propriedade, em Buriticupu (MA), no dia 08 de abril de 2001, segundo os
relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego.
Saúde
Na fronteira agrícola, é comum que doenças tropicais como malária e febre
amarela sejam endêmicas, além de exibir alta incidência de algumas moléstias que
estão em fase de desaparecimento em outras regiões, como a tuberculose. Quando
ficam doentes, os trabalhadores escravizados, na maioria das vezes, são deixados
à própria sorte pelos "gatos" e os donos das fazendas. Os que conseguem andar
caminham quilômetros até chegar a um posto de saúde, enquanto os casos mais
graves podem permanecer meses em estado de enfermidade até que melhorem,
apareça alguém que possa levá-los para a cidade ou, na pior das hipóteses,
venham a falecer.
Devido aos altos índices de desemprego na região, há um grande contingente de
pessoas em busca de um serviço que possa prover o seu sustento e o de sua
família. Essa grande quantidade de mão-de-obra ociosa é um exército de
reposição. Uma pessoa doente torna-se um estorvo, apenas uma boca a ser
alimentada, pois fica alienada da única coisa que interessa ao dono da terra, que é
sua força de trabalho. Por isso, não são raros os relatos de pessoas que foram
simplesmente mandadas embora após sofrerem um acidente durante o serviço.
Luís deixou sua casa em uma favela na periferia da capital Teresina e foi se
aventurar no Sul do Pará para tentar impedir a fome de sua esposa e de seu filho
de quatro meses. Logo chegando, trabalhou em uma serraria, que transformava a
floresta em tábuas, onde perdeu um dedo da mão quando a lâmina giratória desceu
sem aviso. "Me deram duas caixas de comprimido: uma para desinflamar e outra
para tirar a dor, e me mandaram embora", conta. Segundo Luís, os patrões não
queriam ter dor de cabeça com um empregado ferido. Ele foi libertado de uma
fazenda no Sul do Pará, em fevereiro de 2004, durante uma ação de um grupo
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móvel de fiscalização.
A pecuária é uma das principais atividades que utilizam trabalho escravo, para
tarefas como derrubada de mata para abertura ou ampliação da pastagem e o
chamado "roço da juquira" - que é retirada de arbustos, ervas daninhas e outras
plantas indesejáveis. Para este último, além da poda manual, utiliza-se a
aplicação de veneno. Contudo, não são fornecidos aos aplicadores equipamentos
de segurança recomendados pela legislação, como máscaras, óculos, luvas e
roupas especiais. A pele dos trabalhadores, ao fim de algumas semanas, está
carcomida pelo produto químico, com cicatrizes que não curam, além de tonturas,
enjôos e outros sintomas de intoxicação.
Carlos, 62 anos, foi encontrado doente na rede de um dos alojamentos de uma
fazenda de gado, em Eldorado dos Carajás, e internado às pressas. Tremia havia
três dias, não de malária ou de dengue, mas de desnutrição. No hospital, contou
que estava sem receber fazia três meses, mesmo já tendo finalizado o trabalho
quase um mês antes. O gato teria dito que descontaria de seu pagamento as
refeições feitas durante esse tempo parado. Foi libertado por um Grupo Móvel de
Fiscalização em dezembro de 2001.
Saneamento
Não há poços artesianos para garantir água potável com qualidade, muito menos
sanitários para os trabalhadores. O córrego de onde se retira a água para cozinhar
e beber muitas vezes é o mesmo em que se toma banho, lava-se a roupa, as
panelas e os equipamentos utilizados no serviço. Vale lembrar que as chuvas
carregam o veneno aplicado no pasto para esses mesmos córregos.
Alimentação
Os próprios peões usam o termo "cativo" para designar o contrato em que um
trabalhador tem descontado o valor da comida de sua remuneração. O dever de
honrar essa dívida de natureza fraudulenta com o "gato" ou o dono da fazenda é
uma das maneiras de se escravizar uma pessoa no Brasil. Ao passo que o contrato
em que o trabalhador recebe a comida sem desconto na remuneração é chamado de
"livre".
A comida resume-se a feijão e arroz. A "mistura" (carne) raramente é fornecida
pelos patrões. Em uma fazenda em Goianésia, Pará, as pessoas libertadas em
novembro de 2003 eram obrigadas a caçar tatu, paca ou macaco se quisessem
carne. Enquanto isso, mais de 3 mil cabeças de gado pastavam na fazenda, que se
espreguiça por cerca de 7,5 mil hectares de terra. "Tem vez que a gente passa
mais de mês sem carne", lembra Gonçalves, um peão que prestava serviço na
fazenda.
Em muitas fazendas, a única ocasião em que se come carne é quando morre um
boi. Na fazenda em que Luís foi libertado, em fevereiro de 2004, a única
"mistura" que estava à disposição dos libertados era carne estragada, repleta de
vermes.
Maus tratos e violência
Não é o objetivo deste texto analisar as histórias de humilhação e sofrimento dos
libertados. Mas vale ressaltar que há em todas elas uma presença constante de
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humilhação pública e de ameaças, levando o trabalhador a manter-se em um
estado de medo constante.
Muitas vezes, quando peões reclamam das condições ou querem deixar a fazenda,
capatazes armados os fazem mudar de idéia. "A água parecia suco de abacaxi, de
tão suja, grossa e cheia de bichos." Mateus, natural do Piauí, e seus companheiros
usavam essa água para beber, lavar roupa e tomar banho. Foi contratado por um
gato para fazer "roça de mata virgem" - limpar o caminho para que as motosserras
pudessem derrubar a floresta e assim dar lugar ao gado - em uma fazenda na
região de Marabá, Sudeste do Pará. Contou ao Grupo Móvel de Fiscalização que,
no dia do acerto, não houve pagamento. Ele reclamou da água na frente dos
demais e por causa disso foi agredido com uma faca. "Se não tivesse me
defendido com a mão, o golpe tinha pegado no pescoço", conta, mostrando um
corte no dedo que lhe tirou a sensibilidade e o movimento. "Todo mundo viu, mas
não pôde fazer nada. Macaco sem rabo não pula de um galho para outro." Mateus
foi instruído pelo gerente da fazenda a não dar queixa na Justiça.
"Sempre que vejo um trabalhador cego ou mutilado pergunto quanto o patrão lhe
pagou pelo dano e eles têm me respondido assim: ‘um olho perdido - R$ 60,00.
Uma mão perdida - R$ 100,00'. E assim por diante. Estranho é que o corpo com
partes perdidas tem preço, mas se a perda for total não vale nada", afirma um
integrante da equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.2 OS AGENTES FISCALIZADORES E OS AVANÇOS
2.2.1 O ESTADO COMO AGENTE FISCALIZADOR
Consciente de que a eliminação do trabalho escravo constitui condição básica
para
o Estado Democrático de Direito, o novo Governo elege como uma das principais
prioridades a erradicação de todas as formas contemporâneas de escravidão. E o
P l a n o N a c i o n a l P a r a a E r r a d i c a ç ã o d o T r a b a l h o E s c r a v
o l VIII
enfrentamento desse desafio exige vontade política, articulação, planejamento de
ações e definição de metas objetivas.
Por isso, lançamos o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que
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apresenta medidas a serem cumpridas pelos diversos órgãos dos Poderes
Executivo,
Legislativo e Judiciário, Ministério Público e entidades da sociedade civil
brasileira.
Atualização de propostas que já vinham sendo articuladas em anos anteriores, o
documento considera as ações e conquistas realizadas pelos diferentes atores que
têm enfrentado esse desafio ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, vale
destacar
o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, do Ministério do Trabalho e Emprego,
cuja atuação tem sido fundamental para o combate das formas contemporâneas
deescravidão.
O presente documento foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), constituída pela Resolução
05/2002 do IX l P l a n o N a c i o n a l P a r a a E r r a d i c a ç ã o d o T r a b a
l h o E s c r a v o
CDDPH e que reúne entidades e autoridades nacionais ligadas ao tema. O
PlanoNacional para a Erradicação do Trabalho Escravo atende às determinações
do PlanoNacional de Direitos Humanos e expressa uma política pública
permanente que deverá ser fiscalizada por um órgão ou fórum nacional dedicado à
repressão dotrabalho escravo.
A integração será a marca do nosso trabalho. Com o Plano e o empenho dos
órgãosgovernamentais e da sociedade civil será possível fazer desse novo
Governo ummarco para a erradicação definitiva de todas as formas de trabalho
escravo e degradante no país.
O GRUPO MOVEL DO MTE
Destarte, em 1995, foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, unidade
federal de combate ao trabalho escravo e ao trabalho degradante, que tornou mais
efetiva a ação do governo na fiscalização do cumprimento da legislação
trabalhista, aumentando de forma substantiva a pressão sobre as empresas do
setor.
No Gráfico 3, mostramos a evolução do número de operações de fiscalização
contra o trabalho escravo empreendidas pelo Grupo Especial Móvel e pelas
Delegacias Regionais de Trabalho até o ano de 2007. Nele, é possível identificar
um incremento progressivo no número de operações realizadas e o crescimento
irregular do número de unidades fiscalizadas (fazendas, carvoarias) e do número
de trabalhadores resgatados.
No ano seguinte (1996) surgiram pela primeira vez, nos relatórios do Grupo
Móvel, os nomes de siderúrgicas ligadas a grandes conglomerados econômicos. É
o caso da siderúrgica Pindaré, da Queiroz Galvão, [...]. Ela aparece em relatórios
do Grupo Móvel em 1996, 1997, 1998, 2002 e 2003. A Simasa, também da
Queiroz Galvão, aparece pela primeira vez em 2002, tornando-se freqüente desde
então. A Margusa, comprada pela Gerdau [...], aparece em março de 2004(Veras;
Casara, 2004, p.14)
Após as primeiras fiscalizações do Grupo Especial Móvel nas carvoarias
localizadas no oeste maranhense (Carneiro, 2002), em 1997, as empresas guseiras
situadas no estado do Maranhão assinaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
com o Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho.11
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Além da entrada em cena do Ministério Público no movimento de pressão sobre as
siderúrgicas, o aspecto mais importante desse Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
consistiu na vinculação estabelecida entre empresas guseiras e seus fornecedores
de carvão, como ficou definido na redação do item 1.3 desse Termo:

2.2.2 OS AGENTES FISCALIZADORES DA SOCIEDADE CIVIL
A mobilização pelo reconhecimento da existência da denominada escravidão
contemporânea no Brasil remonta às ações de denúncia realizadas pela Igreja
católica, no início da década de 1970 (Esterci, 1994). A forte atuação da crítica
social nas décadas subseqüentes, destacando-se aí o trabalho da Comissão
Pastoral da Terra e de organizações internacionais de direitos humanos (Anti
Slavery International, America's Watch), fez com que essa questão fosse
incorporada pelo Estado brasileiro, que, em 1985, por meio de levantamento
publicado pelo Ministério do Desenvolvimento e da Reforma Agrária (MIRAD),
reconheceu a existência do trabalho escravo.8
Quando a indústria de ferro gusa deslocou-se para a Amazônia, a ocorrência de
situações de trabalho escravo já era uma questão importante nos debates sobre as
formas de desenvolvimento do capitalismo na região, centrado, sobretudo, nas
relações de trabalho no interior da empresa agropecuária. Contudo, logo que os
primeiros estudos sobre a estrutura da produção de carvão vegetal para fins
siderúrgicos começaram a ser realizados (Almeida, 1987; IDESP, 1988),
verificou-se que o recrutamento e a mobilização de trabalhadores para a atividade
carvoeira fazia-se ao arrepio da legislação trabalhista e, em vários casos, através
do mecanismo da subcontratação e do trabalho escravo (Carneiro, 1995; Monteiro,
1998).
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Em 1994, a Anti Slavery International publicou um estudo sobre trabalho escravo
no Brasil e deu relevo às condições de trabalho degradantes verificadas nas
carvoarias que abasteciam as siderúrgicas de Açailândia (Sutton, 1994). Nessa
mesma publicação, foi citada a investigação e posterior denúncia do trabalho de
crianças na atividade car-voeira, realizada por parlamentar do Partido Trabalhista
no jornal britânico The Independent (1994, p.72).
A confluência do trabalho de mobilização de entidades de defesa dos direitos
humanos9 com a repercussão de denúncias no plano internacional (Figueira, 1999)
forçou o governo a tomar medidas mais efetivas no combate do trabalho escravo.
Apesar de essa estatística não permitir a discriminação do número de operações
realizadas em unidades de produção de carvão associadas às siderúrgicas de
Carajás,10 uma publicação do Observatório Social da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) apresenta uma descrição que nos possibilita verificar como
a ação fiscalizatória do governo incidiu sobre essas empresas:
Considera-se beneficiário indireto, para efeitos exclusivos de aplicação dos
dispositivos contidos neste termo, as siderúrgicas supra qualificadas que, embora
não dirigindo diretamente os serviços desenvolvidos nas carvoarias, se
beneficiam dos serviços executados, eis que o carvão é elemento essencial á
produção do ferro gusa (atividade-fim das signatárias) (Brasil, 1999, p.1).
A repercussão dessas ações (avanço da fiscalização, denúncias com forte apelo
midiático, intervenção do ministério público) – associada ao fato de a produção
guseira de Carajás possuir como principal destino final um mercado bastante
sensível ao tema dos direitos humanos, o mercado norte-americano – colocou a
questão da reprodução de formas degradantes de trabalho nas carvoarias numa
nova perspectiva.
Como conseqüência, tivemos, em 13 de agosto de 2004, o lançamento da "CartaCompromisso pelo fim do trabalho escravo na produção de carvão vegetal e pela
dignificação, formalização e modernização do trabalho na cadeia produtiva do
setor siderúrgico", assinada pela Associação das Siderúrgicas de Carajás
(ASICA), pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, pelo
Instituto Observatório Social e pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT.12
Segundo esse acordo, as empresas reconheceram a existência de "focos de
trabalho degradante e de trabalho escravo na cadeia produtiva do setor
siderúrgico no Brasil" (Carta-Compromisso..., 2004, p.1) e se comprometeram,
dentre outros aspectos, a: "2 – definir metas específicas para a regularização das
relações de trabalho nesta cadeia produtiva [...]; 3 – definir restrições comerciais
àquelas empresas identificadas na cadeia produtiva como utilizadoras de mão de
obra escrava; [...]" (p. 2).
Para fazer frente às metas estipuladas nesse acordo, as siderúrgicas criaram, em
19 de agosto de 2004, o Instituto Carvão Cidadão (ICC), entidade responsável
por uma espécie de autocertificação (Diller, 1999) da cadeia produtiva dessas
empresas, cuja estrutura e funcionamento apresentamos de forma sintética no Box
1.
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O papel da Igreja no combate ao trabalho escravo no Brasil

2.3 CNBB: ESTUDO DAS FORMAS DE COMBATER O TRABALHO
ESCRAVO
"O encontro é um passo para a contribuição da Igreja na luta contra o trabalho
escravo no Brasil". A afirmação é do bispo diocesano de Abaetetuba (PA), dom
Flávio Giovenale, que participou da "Mesa de Diálogos da CNBB: Trabalho
Escravo no Brasil hoje: O que fazer?". O evento teve início nesta terça-feira, 23,
e encerra no fim da tarde de hoje, 24, na Casa de Retiros São Boaventura, em
Brasília.
DSC_0018O assessor da Pastoral Afrobrasileira da CNBB, padre Ari Antônio dos
Reis, diz que o encontro é uma resposta à "chaga social do trabalho escravo" que
ainda está presente no Brasil. Sobre isso, o assessor destaca o papel da Igreja
para acabar com esse mal no país. "A Igreja, juntamente com a sociedade, tem o
papel de superar esse mal em primeiro lugar compreendendo o que significa
trabalho escravo hoje; em um segundo momento discutindo a repressão e o
enfrentamento, ou seja, como a Igreja pode contribuir nesses dois aspectos, além
de trabalhar a questão da reinserção dos trabalhadores que foram libertos do
trabalho escravo". Segundo padre Ari, a reinserção quer dizer que pessoas
continuam vulneráveis e excluídas da sociedade e que, por isso, continuam a cair
mãos do trabalho escravo.
DSC_0020O coordenador da Campanha da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Contra o Trabalho Escravo, frei Xavier Plassat, destaca que o encontro é uma
forma de aumentar o grau de mobilização da Igreja no Brasil no combate ao
trabalho escravo. "A CNBB e a CPT estão nessa luta há muitos anos e foram elas
que iniciaram esse trabalho há mais de 30 anos. Esse encontro vem reforçar essa
presença da Igreja nesse espaço. Os bispos presentes no encontro significa que a
Igreja continua a ter esse potencial de fazer pressão de ações e de acolhida a essa
causa".
O encontro contou com a participação de 10 bispos de nove estados do país onde
o problema do trabalho escravo é mais acentuado, além de sacerdotes e leigos
engajados na causa e especialistas sobre o assunto. Logo após o evento será
preparado um documento com proposições de atuação da CN

Passados mais de 100 anos da assinatura da Lei Áurea e o nosso País ainda
convive com as marcas deixadas pela exploração da mão-de-obra escrava. No
Brasil,a escravidão contemporânea manifesta-se na clandestinidade e é marcada
pelo
autoritarismo, corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e
desrespeitoaos direitos humanos.
Segundo cálculos da Comissão Pastoral da Terra (CPT), existem no Brasil 25 mil
pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho escravo. Os dados
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constituem uma realidade de grave violação aos direitos humanos, que
envergonham não somente os brasileiros, mas toda a comunidade internacional.

Trabalho infantil
O trabalho infantil é um problema mundial e que ocorre tanto em países
industrializados quando em desenvolvimento. Segundo a Organização
Internacional do Trabalho – OIT - o Brasil está entre os países com altos
índices de trabalho infantil. Calcula-se que o número de crianças trabalhando
entre 05 e 14 anos nos países de desenvolvimento chega a 250 milhões em todo
o mundo. Pelo menos 120 milhões destas estão trabalhando em tempo integral e
entre 50 milhões e 60 milhões, com idade entre 5 e 11 anos, trabalham em
circunstâncias arriscadas. São encontradas em trabalhos perigosos de
indústrias, minas de carvão em Mato Grosso e Minas Gerias, fábricas de
calçados no interior do Estado de São Paulo, produção de cana-de-açúcar e
cerâmica no Rio de Janeiro, plantações de sisal na Bahia, cultivo do fumo no
Rio Grande do Sul, minas de exploração de cassiterita em Rondônia, sem se
esquecer das crianças que moram nas ruas das grandes cidades e que fazem
todo tipo de "bico" para sobreviver. A lista é infinita, como são os perigos e as
conseqüências. No Brasil, pelo menos 860 mil crianças estão envolvidas com
trabalho penoso, perigoso e absolutamente prejudicial a seu desenvolvimento
físico, psicológico e intelectual. O trabalho de crianças pobres apenas piora a
desigualdade social, pois compromete o desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e social na infância.
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o adolescente só pode
trabalhar a partir dos 16 anos com carteira assinada, desde que não seja um
trabalho que coloque em risco sua integridade física e o seu desenvolvimento.
A partir dos 14 anos, só é permitido o trabalho na condição de aprendiz.
Infelizmente, apesar da lei, existem 2,7 milhões de crianças e adolescentes
que não estudam porque são submetidos ao trabalho em condições indignas,
privados dos direitos elementares de cidadania.
De um modo geral, nas periferias urbanas pobres e na zona rural a
infância tem uma duração menor, ainda que as crianças sejam consideradas
"meninos" e "meninas" até 10 ou 11 anos, sendo que já com esta idade são
chamados a trabalhar. A situação atual é alarmante, pois há artifícios de toda
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espécie para burlar a fiscalização, alterando a idade das crianças. É necessário
que as instituições se unam para convocar a sociedade e no intuito de se formar
uma verdadeira "guerra" contra o abuso do trabalho infantil e que se faça
cumprir os direitos inerentes às crianças e adolescentes garantidos pelos
princípios constitucionais brasileiros.
É de suma importância que haja "vontade" política para isso, com ênfase
para saúde, moradia, educação, reforma agrária, dentre outras, pois sem estas
condições básicas não há infância e muito menos adolescência dignas, e
reverter o quadro atual em que se encontram nossas crianças com condições de
vida menos favorecidas. As raízes de tantos problemas sociais no Brasil não se
fundam apenas na pobreza. Inúmeras outras carências refletem a realidade
social de nosso país, como falta de escolas, precariedade da saúde pública, o
problema do desemprego e de tudo que se possa oferecer à população de baixo
poder aquisitivo.
A OIT denuncia, ainda, que as atividades ligadas à produção de carvão
vegetal, de desmatamento e reflorestamento, fabricação de álcool e atividades
agrícolas ligadas ao cultivo e processamento do café e tomates são os que mais
exigem a mão-de-obra infantil e escrava. As carvoarias representam o maior
foco de trabalho escravo do país. Nas carvoarias, as crianças submetidas a este
tipo de trabalho se expõem a riscos químicos e biológicos, fumaça dos fornos e
doenças do pulmão, estando ainda sujeitas a outras doenças e riscos de
ferimentos. Além disso, geralmente estas crianças são obrigadas a trabalhar
mais de 12 horas nestes ambientes, o que é legal e humanamente proibidos. O
salário, geralmente, é mera alimentação deficiente e alojamentos precários,
impossibilitados de qualquer reação sob a coação da violência física e moral. O
resultado de tanto desrespeito são crianças com índice de crescimento inferior
aos meninos que não trabalham.
A partir da Constituição Federal de 1988, às crianças e adolescentes
brasileiros foi conferida uma cidadania especial. O art. 227 da Carta Magna
contém uma verdadeira declaração de direitos que deverão ser assegurados às
crianças e aos adolescentes pela família, pela sociedade e pelo Estado. As
crianças e adolescentes passaram a ser vistos e tratados, no âmbito jurídico, a
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criança e o adolescente que passam de "meros objetos de medidas judiciais" a
"sujeitos de direitos", com todas as garantias asseguradas aos adultos.
Felizmente, hoje, os países em desenvolvimento, onde grande quantidade
de crianças trabalhando pode ser encontrada, estão despertando para as sérias
implicações sociais, econômicas e de desenvolvimento do trabalho infantil.
Dia após dia, estes países estão reconhecendo que a alarmante
exploração econômica de crianças e o emprego de seu trabalho em condições
prejudiciais à sua dignidade, moralidade, segurança, saúde ou educação
enfraquecem, seriamente, os objetivos nacionais de desenvolvimento
econômico e social. Num mundo competitivo, a prosperidade de uma nação
depende, em grande parte, de habilidades humanas, porém, tolerar o trabalho
infantil é incompatível com os investimentos em recursos humanos que os
países têm de promover em prol do futuro delas. Por isso, os governos, hoje,
buscam adotar uma postura mais rigorosa contra este tipo de exploração da
criança, e se perguntam que tipo de ação é mais viável e efetiva para controlar
este tipo de abuso com o intuito de erradicar este mal de nossa sociedade.
Particularmente, países pobres que necessita concentrar seus esforços e
recursos em algumas ações imediatas são os que mais anseiam em dirimir este
mal. É preciso procurar meios e formas, envolvendo todos os setores da
sociedade, através de políticas econômicas, sociais e projetos culturais para
erradicar o trabalho na infância. Infelizmente, muitas vezes, a própria
sociedade acaba sendo conivente com este problema, vendo-o como algo
tolerável e, muitas vezes, desejável, pois acredita que é melhor ver uma
criança trabalhando do que perambulando pelas ruas. O trabalho infantil
prejudica o desenvolvimento psico-social da criança, visto que estão
trabalhando durante o tempo em que deveriam receber cuidados e atenção.
As ações levadas a efeito até agora para combater o trabalho infantil em
países onde é mais difundido estão longe de resolver a gravidade do problema.
A atitude de muitos países é de certa negligência, onde os governos deixam a
resolução deste dilema para o possível crescimento econômico – visando o fim
da pobreza - ou da legislação interna.
É o que se chama de "colocar o carro na frente dos bois", pois a pobreza
é causa do trabalho infantil, mas esta independe daquela para ser solucionada.
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Evidentemente que o crescimento econômico é primordial, mas não será ele o
herói desta batalha, unicamente. Este mesmo crescimento deve assegurar que as
famílias pobres, que colocam seus filhos para trabalhar, tenham assegurada
uma parcela justa da distribuição da riqueza nacional. Além disso, o uso da
mão-de-obra infantil não é apenas uma questão de economia, pois nesta causa
implicam outros fatores culturais.
Sem sombra de dúvida, o melhor remédio para combater este mal é
investir em educação, permitindo aos excluídos obterem maiores chances e
oportunidades de vida digna. Esta proposta merece apoio, certamente.
Entretanto, como a educação é investimento a longo prazo, há a necessidade de
que outra propostas sejam analisadas, apontando uma solução mais imediata
para as condições de vida das famílias pobres. Estudos demonstram que as
famílias pobres não enviam seus filhos à escola porque precisam da ajuda delas
para garantir o sustento. Além isso, as crianças destas famílias,
freqüentemente, encontram dificuldades de adaptação na escola, repetindo a
primeira série por muitos anos até que, por fim, desistem de estudar. Ações
conjuntas visando garantir a alimentação, moradia ou uma renda básica para o
necessitado, é importante quanto investimento direto em educação.
Ações visando garantir o fim do trabalho infantil não faltam. Segundo
matéria da Folha de São Paulo, na Bahia, a região sisaleira, composta por 17
municípios, é a mais seca e uma das mais miseráveis do Estado da Bahia. Na
zona rural, as casas são de taipa, e a maioria não dispõe de banheiro. A doença
de Chagas é endêmica na região, que também registra muitos casos de
tuberculose e verminose.
Faltam escolas, assistência médica e alternativas de produção. Até 1997,
era comum ver crianças colhendo sisal ou trabalhando nas batedeiras. Muitas
perderam mãos e dedos nas máquinas desfibradoras. Nos últimos anos,
programas desenvolvidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT),
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e pelos
governos federal e estadual conseguiram reduzir o trabalho infantil e cerca de
30 mil crianças dos 17 municípios estão recebendo R$ 25/mês do Programa
Bolsa-Escola para trocar o trabalho pelo estudo. As prefeituras recebem
recursos para oferecer merenda e manter as crianças na escola o dia inteiro.
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Pela manhã, elas freqüentam o curso regular. À tarde, fazem suas lições ou
praticam esportes, orientadas por monitores.
Não há qualquer dúvida para o fato de que crianças entre 10 e 14 anos se
encontram fora da escola por causa da necessidade de trabalhar para garantir o
sustento próprio e de sua família. A questão da complementação da renda
familiar pode ser considerada como o fator preponderante. O desemprego dos
pais e a falta de alternativas de trabalho e renda também contribuem para que
as crianças ingressem tão cedo no mercado de trabalho. A exclusão econômica
de seus pais provoca a exclusão social delas próprias e isto agrava o forte
emaranhado das diversas e formas de exclusão social. No Brasil, crianças
negras e pardas não têm acesso às comodidades trazidas pela modernidade. Por
conseqüência, aqueles que crescem fora da escola serão, automaticamente,
excluídos, não apenas do mercado de trabalho formal, mas também de todas as
formas de vida cultural que pressupõe a alfabetização. E uma vez que a grande
maioria destes excluídos sejam negros ou mulatos, é provável que, além de não
participarem da vida social por causa da analfabetização serão, igualmente,
vítimas do preconceito por causa da cor.
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2.4 BIOMASSA
No Brasil, em 2000, 9% do carvão vegetal foi usado em residências (cocção) e
86% em indústrias, a maior parte na produção de ferro gusa. Do total de 21,2
Mtep (~69.5 Mt) de lenha usada para energia no país, 7,8Mtep foram destinadas à
produção de carvão vegetal. As políticas para a redução de importação de coque e
carvão mineral fizeram a produção de carvão vegetal crescer muito nos anos 80,
atingindo o pico em 1989 (40% da produção de ferro gusa).
Em seguida as facilidades para importação de coque e uma política ambiental
severa de restrição ao uso de florestas nativas para carvão vegetal levaram a que
apenas 25% do gusa utilizasse carvão vegetal em 1998.
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As tendências nos últimos anos indicam que a produção a partir de florestas
nativas (80% nos anos 80) caiu rapidamente para os limites legais de 10%: em
1997 atingiu 13% do carvão para a indústria do aço, e em 2002, 28% de todo o
carvão vegetal. A tecnologia começou a evoluir dos tradicionais fornos “rabo
quente” para fornalhas retangulares e processos muito mais eficientes estão sendo
gradualmente adotados, sendo que o uso de florestas plantadas reduz os custos de
transporte.
O interesse na siderurgia a carvão vegetal renovou-se com as perspectivas do uso
do MDL para premiar a produção de “aço verde”. Buscam-se tecnologias mais
limpas e eficientes, incluindo a utilização de sub -produtos (do alcatrão e dos
gases efluentes). Estima-se que a produção de gusa hoje (27 milhões t)
necessitaria de 17,5 milhões t de carvão vegetal, com uma área plantada de 3,3
milhões de ha.

2.4.1 A AMAZONIA

Do alto, do solo ou da água, a Amazônia brasileira é um impacto para os olhos.
Por seus 6,9 milhões de quilômetros quadrados em nove países sul-americanos
(Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana
Francesa) espalha-se uma biodiversidade sem paralelos. É ali que mora metade
das espécies terrestres do planeta. Só de árvores, são pelo menos 5 mil espécies.
De mamíferos, passa das 300. Os pássaros somam mais de 1.300, e os insetos
chegam a milhões.
No Brasil, o bioma Amazônia cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados (49%
do território nacional), e se distribui por nove estados (Amazonas, Pará, Mato
Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, parte do Tocantins e parte do
Maranhão). O bioma é muitas vezes confundido com a chamada Amazônia Legal uma região administrativa de 5,2 milhões de quilômetros quadrados definida em
leis de 1953 e 1966 e que, além do bioma amazônico, inclui cerrados e o
Pantanal. (Mapa: bioma, Amazônia Legal e Limite Panamazônia)
Sob as superfícies negras ou barrentas dos rios amazônicos, 3 mil espécies de
peixes deslizam por 25 mil quilômetros de águas navegáveis: é a maior bacia
hidrográfica do mundo. Às suas margens, vivem em território brasileiro mais de
20 milhões de pessoas, incluindo 220 mil indígenas de 180 etnias distintas, além
de ribeirinhos, extrativistas e quilombolas. Levando-se em conta toda a bacia
amazônica, os números crescem: são 33 milhões de pessoas, inclusive 1,6 milhão
de povos indígenas de 370 etnias.
32

Além de garantir a sobrevivência desses povos, fornecendo alimentação, moradia
e medicamentos, a Amazônia tem uma relevância que vai além de suas fronteiras.
Ela é fundamental no equilíbrio climático global e influencia diretamente o
regime de chuvas do Brasil e da América Latina. Sua imensa cobertura vegetal
estoca entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono. A cada árvore que cai,
uma parcela dessa conta vai para os céus.

2.4.2 GRANDES TAMBÉM SÃO AS AMEAÇAS
Maravilhas à parte, o ritmo de destruição segue par a par com a grandiosidade da
Amazônia. Desde que os portugueses pisaram aqui, em 1550, até 1970, o
desmatamento não passava de 1% de toda a floresta. De lá para cá, em apenas 40
anos, o número saltou para 17% – uma área equivalente aos territórios do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a
região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que
milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira “vazia”. Na corrida por terras,
a grilagem falou mais alto, e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada
até hoje.
A governança e a fiscalização deram alguns passos. Mas em boa parte da
Amazônia, os limites das propriedades e seus respectivos donos ainda são uma
incógnita. Os órgãos ambientais correm atrás de mapas adequados e de recursos
para enquadrar os que ignoram a lei. Mas o orçamento para a pasta não costuma
ser generoso. O resultado, visto do alto, do solo ou das águas, também é
impactante.

2.4.3 DESENVOLVIMENTO PARA QUEM?
Uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a Amazônia
enfrenta um acelerado processo de degradação para a extração do produto. A
agropecuária vem a reboque, ocupando enormes extensões de terra sob o pretexto
de que o celeiro do mundo é ali. Mas o modelo de produção, em geral, é antigo e
se esparrama para os lados, avançando sobre as matas e deixando enormes áreas
abandonadas.
Ainda assim, o setor do agronegócio quer mais. No Congresso, o lobby por
mudanças na legislação ambiental é forte. O objetivo é que mais áreas de floresta
deem lugar à produção, principalmente, de gado e soja. A fome por
desenvolvimento deu ao país a terceira posição dentre os maiores exportadores de
produtos agrícolas. Mas os louros desses números passaram longe da população
local.
As promessas de desenvolvimento para a Amazônia também se espalham pelos
rios, em forma de grandes hidrelétricas, e pelas províncias minerais, em forma de
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garimpo. Mas o modelo econômico escolhido para a região deixa de fora os dois
elementos essenciais na grandeza da Amazônia: meio ambiente e pessoas.

2.5 A FORÇA MUNDIAL DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA
Foi na velha Europa, no início da década de 80, que o movimento ambientalista,
até então restrito à imagem de protetor dos bichos e dos parques, ganhou
notoriedade e força política, irrompendo como protagonista no cenário mundial.
Os efeitos sócio-ambientais negativos, do processo de globalização, detonaram o
surgimento de um movimento, que rapidamente ganhou as primeiras paginas dos
jornais, atravessando de forma horizontal o sistema político tradicional, até então
dividido pelas ideologias de Direita e Esquerda.
Junto aos novos sujeitos sociais como: movimentos dos consumidores, de gênero,
das minorias étnicas, religiosas e sociais, os ambientalistas incluíram a
“natureza” como sujeito fundamental com direito à cidadania.
As gritantes desigualdades entre O “Norte” e o “Sul” do Planeta, pela primeira
vez foram identificadas com a exploração predatória dos recursos naturais
perpetradas pelas nações ricas à custa dos paises pobres. As crises mundiais,
políticas, sociais, energéticas, e ambientais começaram a ser lidas como uma
conseqüência desse modelo desigual, aonde os paises ricos podiam consumir o
80% dos recursos naturais e os paises pobres (a grande maioria), consumirem
apenas o 20% desses recursos.
O modelo de desenvolvimento global, seus mecanismos perversos, os modelos de
consumo, o uso democrático e sustentável dos recursos naturais começaram a ser
discutidos numa ótica global, superando o “nacionalismo tradicional”, até porque
a questão ambiental transcende os tradicionais limites territoriais das nações. O
aquecimento global que afeta todo o planeta é provocado, principalmente, pela
demasiada emissão de gases de uma minoria de nações ricas.

A destruição das florestas tropicais tem efeitos deletérios para o clima de toda
comunidade internacional, uma ação ambientalmente irresponsável de um nosso
vizinho terá um reflexo negativo direto na vida de todos nós.
Ao identificar as Nações Desenvolvidas como principal imputado desse modelo
perverso, os ambientalistas começaram a pressionar o Grupo das Nações mais
Ricas (G-7), que para garantir seu padrão de consumo e de vida, usam o capital
financeiro e a ação das empresas multinacionais, para perpetuar a exploração
econômica e ambiental dos paises pobres, que possuem abundancia de recursos
naturais. Com tamanho desafio os ambientalistas reorganizaram suas ações,
34

justamente na mesma escala das multinacionais: a escala global, aonde se joga a
partida do futuro do Planeta e da humanidade. Nesse cenário o movimento
ambientalista perdeu as características nacionais e tornou-se um movimento
mundial.
Se perguntar hoje para um ativista do WWF internacional, ou do Greenpeace,
onde está sua matriz. Se estiver no Brasil responderá que é no Brasil, mas dado
que a Entidade tem presença em quase todos os paises do mundo, poderá dizer que
sua organização tem sede central naquela tal Cidade daquele tal País. Que
congrega tantos milhões de aderentes no mundo todo, que no Brasil têm tantos
adeptos e que seu movimento é mais forte na Europa e menos na Ásia, e lá vai.
Na verdade isso em nada difere de outras agremiações globais, como por exemplo,
as Igrejas. Os católicos sabem que a Santa Sede está no Vaticano, mas não por
isso negam seu pertencimento à Igreja brasileira. Todas as outras confissões
também trabalham nessa escala..
Assim sabemos que a Sede Central do WWF Internacional está na Suíça, como
sabemos que o Greenpeace tem base central na Holanda, assim como os Amigos da
Terra, mas todos eles agem no mundo todo, sem restrições nacionais, e quando se
trata de agir em favor da causa ambiental, ninguém se faz problema de participar,
seja aonde for, seja onde estiver.
A Multinacional Cargill é propriedade de uma Família Americana, mas ela atua
em grandes partes dos paises do Mundo afora criando problemas sociais e
ambientais, e não é de hoje que está sendo enfrentada pelos ambientalistas e
movimentos sociais dos respectivos paises. Na década de 90, na Índia, a Cargill
passou pelos mesmos problemas que está passando agora em Santarém, naquele
País, teve que recuar ressarcindo financeiramente os prejuízos ambientais e
sociais que provocou.
Entender o tabuleiro onde se joga a questão global é fundamental, isso para não
cair no “provincianismo” que grupos trogloditas locais tentam insuflar na cabeça
das pessoas, especialmente quando os interesses em jogo são grandes, e envolvem
conflitos que podem ter sim, o seu ponto agudo em Santarém, mas que na verdade
se jogam na mesa dos interesses globais.
A ação dos movimentos sociais e do Greenpeace contra a Cargill em Santarém, é
apenas um dos lugares onde a Multinacional está sendo encurralada, e a pressão
maior está sendo conduzida lá fora, com o mercado da soja e os seus clientes.
Quando a Cargill perceber, como já está percebendo, que com sua presença
conflituosa em Santarém, perderá mercado global, não pensará duas vezes em
migrar em outras direções, abandonando o campo, e dando um chute na bunda dos
seus esquentados aliados locais. Eticamente isso é até discutível, mas todos
sabem que no fundo, o mercado não tem alma.
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Biodiversidade, aquecimento global, destruição da camada de ozônio, destinação
do lixo, acidentes ambientais, emissão de dióxido de carbono, reciclagem, fontes
alternativas de energia, desenvolvimento sustentável são assuntos prementes na
contemporaneidade. A partir de quando essas preocupações passaram a ocupar a
agenda política global, afetando as estratégias empresariais e o comportamento
dos indivíduos? "O marco da crise ambiental emerge com as bombas atômicas que
os Estados Unidos explodiram no Japão no fim da II Guerra Mundial, em 1945[1],
com os diversos testes nucleares realizados pelas potências militares e
consequentes movimentos de reação pacifistas e antinucleares", explica Gustavo
Costa Lima, sociólogo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
O questionamento dos rumos do desenvolvimento econômico e tecnológico e sua
relação com o esgotamento dos recursos naturais se intensifica na década 1950.
Esses anos já apresentam características que se ampliam nas duas décadas
seguintes: grandes taxas de crescimento econômico, importantes avanços
tecnológicos, polarização geopolítica (Guerra Fria e corrida armamentista),
emergência do American Way of Life (modelo americano de consumo intensivo,
com apelo à praticidade dos alimentos industrializados, dos eletrodomésticos, dos
"carrões", da expansão das grandes redes varejistas). "Temos algo que poderíamos
chamar de uma consciência ambiental que se volta à discussão dos impactos do
uso do conhecimento do homem sobre o planeta e sobre o próprio ser humano",
explica Rosana Corazza, professora da Facamp (Faculdades de Campinas).

2.5.1 O PODER DA INFORMAÇÃO
A ampla difusão do ambientalismo, no entanto, se dá a partir da década de 1970,
quando a questão ambiental contemporânea entra para a agenda global motivada
por eventos como a Conferência de Estocolmo de 1972, organizada pela ONU, e
pelos debates desencadeados pelo Relatório Meadows, intitulado Os Limites do
Crescimento[2]. A reunião de Estocolmo (Conferência Internacional das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente) foi a primeira conferência da ONU sobre meio
ambiente. "Foi um momento importante, pois, além de colocar explicitamente os
temas ambientais na pauta geral das políticas internacionais, constituiu o embrião
das iniciativas posteriores, como a criação do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), responsável pela concepção e implementação de ações
para meio ambiente, afirma Corazza. Foi iniciativa do PNUMA celebrar 2010
como o Ano Internacional da Biodiversidade. O objetivo da ONU é dar mais
visibilidade às questões relacionadas à perda da diversidade biológica do planeta
provocada pela atividade humana.
Os movimentos da contracultura dos anos 1960, que questionavam uma série de
valores instituídos na cultura ocidental, entre eles o consumo exacerbado, também
deram importante contribuição para a disseminação mundial do movimento em
defesa do meio ambiente. Uma das mais importantes contribuições científicas foi
o livro Primavera Silenciosa, da bióloga norte-americana Rachel Carson, que
denunciava a morte de pássaros pelo consumo de agrotóxicos usados nas lavouras.
"Colaborou também para a difusão do movimento a intensa divulgação pela mídia
mundial de desastres ambientais de grandes proporções envolvendo derramamento
de petróleo (Torrey Canyon, em 1967, e Exxon Valdez, em 1989); dispersão de
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radioatividade em usinas nucleares (Three Miles Island, EUA, em 1979, e
Chernobyl, ex-União Soviética, em 1986); contaminação química (Love Canal, em
1976, Bhopal, Índia, em 1984, Minamata, Japão, em 1954),
entre inúmeros outros, todos com vítimas mortais ou com doenças degenerativas",
lembra Gustavo Lima, especialista em sociologia ambiental.
No Brasil, a questão ambiental contemporânea demorou mais para ganhar
importância. Nos anos 1960, enquanto os Estados Unidos e a Europa eram
chacoalhados por apelos sobre a escassez dos recursos naturais, aqui o discurso
ambiental representava um obstáculo ao crescimento econômico e ao
industrialismo, vistos como a resposta para todos os problemas sociais do país.
Na Conferência de Estocolomo, por exemplo, a delegação brasileira liderou a
resistência dos países periféricos contra o que entendiam como manobras dos
países centrais para impedir seu crescimento. "Essa iniciativa chegou ao ponto de
veicular nos meios de comunicação europeus o convite às empresas que
desejassem instalar plantas industriais poluentes no Brasil e que estivessem
sofrendo restrições da legislação em seus países", conta Lima.

Capitulo III – TENDÊNCIAS MUNDIAIS, AVANÇOS
BRASILEIROS, O NOVO MERCADO
Fazendo uma analise critica desse quadro, podemos constatar que se faz
necessária uma grande reformulação na forma como são conduzidos os processos
de fabricação da matriz energética carvão vegetal. Seja pela enorme incidência do
trabalho escravo, ou de condições precárias de trabalho no ramo de atividade, ou
pela grande taxa de poluentes a partir dessa matriz. No mundo todo estamos
assistindo a crescente ética sustentável crescer. Cada vez mais as empresas são
medidas por sua capacidade de coexistir em um mundo sustentável, integrando as
pessoas, os recursos, o capital com o meio ambiente. Tal sustentabilidade, alem
de ambiental, também e social, uma vez que se faz necessária a inclusão social, o
respeito a vida, o relacionamento com a sociedade, também nessa medição. Ate
mesmo na bolsa de valores, ambiente completamente capitalista da economia de
mercado, assistismos a inclusão desses temas, com um importante índice o ISE,
Indice de Sustentabilidade Empresarial.
O esgotamento desse modelo de exploração desvairada dos recursos naturais e da
vida do homem eclodiu em diversos movimentos ao redor do mundo,
impulsionados por novos adventos de mobilização como a internet e as redes
sociais, que fizeram com que os movimentos sociais percam espaço para a
sociedade civil que se auto-mobiliza. Publicado a dois meses, o livro de Stephane
Hessel, Indignai-vos! Teve um êxito fulminante de 500 mil exemplares vendidos,
dez edições e traduções em mais de 30 paises. O livro, e um fenômeno social, e
cristaliza o espírito de uma época. O objetivo dessa geração e o de mudar esta
sociedade esgotada pelos altos e baixos da finança mundial, pautada em Wall
Street, e seus efeitos ambientais e sociais,.
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Quando escreve: "A atual ditadura internacional dos mercados financeiros […]
ameaça a paz e a democracia", Stéphane Hessel exprime um sentimento
largamente generalizado com a autoridade que a sua história pessoal lhe dá.
Depois do fracasso do alter mundialismo, uma vasta franja de opinião procura um
meio para dar a conhecer que não quer viver num mundo onde uns enriquecem ao
mesmo ritmo a que outros empobrecem.. Embora os seus leitores reúnam diversos
ativistas de esquerda, Stéphane Hessel assume claramente a herança socialdemocrata.
Quanto ao resto, no seu texto, Hessel mantém uma grande moderação. Ao
estabelecer uma comparação com a Resistência, pretende desde logo diversificar:
"As razões para se indignar podem parecer atualmente menos claras, ou o mundo
demasiado complexo. Quem manda, quem decide? Nem sempre é fácil distinguir
as correntes que nos governam. Deixámos de ter contacto com uma pequena elite
cujas atitudes compreendíamos claramente. É um vasto mundo, que sabemos bem
ser interdependente."
E embora se coloque sob a autoridade do programa económico do Conselho
Nacional da Resistência, não afirma conhecer soluções: "As propostas que
figuram neste texto e os desafios que designo não são muito originais em si
mesmos", reconhece.

3.1 A INDIGNAÇÃO É POR SI SÓ UM VALOR?
Resta o título, Indignai-vos!, slogan eficaz, mas ambíguo. A indignação é a chave
do compromisso, repete Hessel, eliminando outros motivos que pudessem
conduzir à ação política: tomada de consciência, decisão racional, desejo de
servir, amor à justiça, ou à verdade …
Com este apelo à indignação, Hessel, infelizmente, alinha pelo diapasão de uma
época dedicada ao espetáculo das emoções. A filósofa Hannah Arendt já havia
analisado estes perigos ao provar como a "política da piedade", baseada na
emoção suscitada pela miséria alheia, poderia prejudicar uma verdadeira "política
da justiça". Será que uma "política da indignação" não irá correr o mesmo risco?
Será a indignação por si só um valor?
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Por isso, se faz necessario a apresentacao de solucoes para os mais diferentes
temas, e um dos centros do debate e a questao energetica, como o uso de carvao
vegetal de forma sustentavel ambiental e socialmente.
No Brasil, apos o Rio 92, que discutiu importantes questoes de sustentabilidade, e
do fracasso da reuniao de Copenhague no ano passado entre as Nacoes Mundiais,
sediaremos um fundamental encontro mundial que pretende ser um marco nas
relacoes sustentaveis, o RIO +20. O evento sera realizado em Junho de 2012, e
contara com a presenca de chefes de estado presentes na ONU para discutir a
economia verde desde seculo, fazer compromissos, metas e dar um norte para as
politicas mundiais do tema.

3.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O movimento ambiental chega aos anos oitenta com uma mudança importante: as
visões catastrofistas das décadas anteriores, baseadas na crença de que a pressão
populacional sobre os recursos naturais resultaria em crescimento-zero, são
substituídas por um discurso de complementaridade. É nessa época que é cunhado
o termo 'desenvolvimento sustentável'. Segundo Corazza, a partir desse momento
prega-se a possibilidade de uma nova era de crescimento econômico apoiado em
práticas que conservem e expandam a base de recursos ambientais. O conceito foi
expresso pela primeira vez no relatório Our Commom Future ou Relatório
Brundtland, publicado em 1987 pelo PNUMA/ONU. "A ideia que prevalece é que
a satisfação das necessidades das gerações presentes não deve prejudicar a
possibilidade de que as futuras gerações satisfaçam as suas próprias
necessidades", explica a pesquisadora. É também a partir dos anos oitenta que os
debates sobre preservação do meio ambiente se ampliam no Brasil, culminando na
ECO-92, Conferência da ONU, no Rio de Janeiro, que gerou uma profusão de
debates e fez surgir novas instituições, movimentos e ONGs ambientais.
Conhecida em âmbito mundial como a maior floresta tropical do mundo - são 4,1
milhões de km2 de florestas somente em território brasileiro - e pelo Rio
Amazonas (o maior do mundo em volume de água, com uma bacia de 7.3 milhões
de km2 e 1.100 afluentes), a Amazônia é uma região vasta e rica em recursos
naturais: possui grandes estoques de madeira, borracha, castanha, peixes,
minérios e plantas, das quais se extraem óleos e essências para uso medicinal,
cosmético e alimentício, entre outros.
A densidade demográfica na região amazônica é baixa (dois habitantes por
quilômetro quadrado) e está concentrada, principalmente, em poucas cidades ao
longo dos rios. A riqueza cultural, proveniente das diversas etnias indígenas e
das várias correntes migratórias, inclui o conhecimento tradicional sobre os usos
e a forma de explorar os recursos da floresta sem esgotá-los nem destruir o
habitat natural.
A região apresenta índices socio-econômicos muito baixos e enfrenta dificuldades
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decorrentes da falta de infraestrutura urbana e serviços públicos - como
transporte, água tratada e esgoto, energia, comunicação, escolas - bem como de
tecnologia. Tais deficiências se traduzem em baixa qualidade de vida e falta de
oportunidades para a população, ao mesmo tempo que elevam o custo da
produção, dificultam a agregação de valor e o escoamento e, por isso, reduzem a
rentabilidade econômica. Nos últimos 40 anos surgiram novas ameaças, como o
desmatamento (principalmente devido a queimadas, conversão de terras para a
agricultura), ocupação desordenada da terra, uso inadequado do solo e a execução
de grandes obras (estradas, barragens, usinas etc) sem que tenham sido tomados
os cuidados prévios para minimizar esse impacto.
Para mudar esse cenário, o WWF-Brasil defende a adoção de uma agenda em prol
do desenvolvimento sustentável e da conservação da biodiversidade. Para isso,
baseia-se no conceito ecorregional, que leva em conta a grande diversidade de
paisagens do bioma e o impacto que qualquer elemento físico ou biológico tem
sobre os demais. As prioridades são as florestas, os rios e lagos, com sua flora,
fauna e os povos que ali habitam. A idéia básica é valorizar a vocação florestal e
aquática da região, conservando e utilizando os recursos naturais de forma
racional e duradoura para beneficiar todos os segmentos sociais da região
amazônica em particular e do Brasil em geral.
Ou seja, assegurar o desenvolvimento econômico e social da região e do país de
forma continuada.
Para isso, desenvolve três linhas de trabalho:




Conservação da biodiversidade e parques
Uso sustentável dos recursos naturais
Educação Ambiental e Comunicação

Ao mesmo tempo, o WWF-Brasil utiliza uma abordagem ecorregional do bioma, e
o trabalho é desenvolvido prioritariamente em duas ecorregiões: Sudoeste da
Amazônia (que abrange os estados do Acre, Rondônia e parte do Amazonas) e
Várzeas da Amazônia (terras baixas ao longo da calha dos rios Amazonas e
Solimões, cobertas por florestas que ficam inundadas durante o período das
cheias).

3.3 CRESCER OU PRESERVAR
Apesar dos avanços, a legislação brasileira ainda enfrenta o desafio de conciliar
o crescimento das cidades e da fronteira agrícola com a preservação de seus
diversos ecossistemas. A recente polêmica sobre a reformulação do Código
Florestal atesta isso. O texto em vigor é de 1965 e foi assinado pelo general
Castelo Branco em plena ditadura militar. Segundo Ciro Siqueira, que estudou a
legislação florestal brasileira em seu mestrado, a Lei é uma reformulação do
primeiro Código Florestal do Brasil, instituído por Getúlio Vargas em 1935. "Não
era um texto com preocupações ambientais, mas sim parte de uma estratégia de
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(?) estatização dos recursos naturais", afirma Siqueira. "O Estado não tinha
condições de controlar a passagem de terras do domínio público para o domínio
privado, daí a necessidade de 'preservar' (como forma de regularizar) as florestas
dentro das áreas privadas, oferecendo uma indenização para os proprietários", diz
ele.
A principal mudança no texto de 1965 foi a transferência do ônus da preservação
para o setor privado. A partir daí todo imóvel teria que manter uma Reserva Legal
- área dentro de cada imóvel que deve ser mantida com a vegetação original - de
50% na Amazônia e 20% no restante do país. No entanto, como se costuma dizer
no Brasil, a lei não pegou. "A maioria dos donos de terra desmatou quase 100%
dos seus imóveis em todo o país. Isso fez com que quase a totalidade dos imóveis
rurais brasileiros, tanto na Amazônia quanto fora dela, viesse a ter algum nível
de irregularidade legal perante o Código Florestal", afirma Siqueira.
"Uma parte importante da produção rural brasileira atual é feita sobre áreas que
não poderiam ser usadas para produção", complementa. Como um reflexo da ECO92, em 1996 o governo federal mudou novamente a lei. O então presidente
Fernando Henrique Cardoso assinou a Medida Provisória 1.511/96, mudando o
percentual de Reserva Legal na Amazônia para 80%, o que aumentou ainda mais o
número de proprietários irregulares.
As propostas de mudanças no Código Florestal que devem ser votadas ainda neste
ano pelo Congresso Nacional buscam alterar esse quadro de irregularidades. O
novo texto reduz de 30 para 15 metros a largura das Áreas de Preservação
Permanente ou APPs (aquelas nas margens de rios e córregos) em riachos com
menos de cinco metros de largura e autoriza a inclusão dessas áreas na
porcentagem de Reserva Legal; torna legais áreas com plantios consolidados em
APPs, e também libera, em imóveis pequenos, o plantio em áreas já abertas. "A
pressão por mudanças no Código Florestal se dá porque os proprietários não
querem abrir mão das áreas já abertas e em produção hoje. Não se trata de querer
expandir a fronteira agrícola", acredita o pesquisador Ciro Siqueira. Aplaudida
pelos ruralistas, a nova proposta para o Código Florestal foi duramente criticada
pelos ambientalistas e pela comunidade acadêmica. Eles alegam que as mudanças
vão gerar mais desmatamentos, além de sérios prejuízos para a fauna e a flora em
todo o país.
A perspectiva contemporânea sobre o meio ambiente é totalmente voltada para a
integração entre homem e mundo natural. "Trata-se de uma visão de
interdependência que substitui visões centradas no homem (antropocêntricas) e
visões centradas no ecossistema (ecocêntricas), muito comuns até a década de
1980", afirma Rosana Corazza. Sustentabilidade é palavrachave no debate político
atual sobre meio ambiente. "Existe um crescente entendimento sobre o fato de que
os distúrbios causados pela ação do homem sobre o meio ambiente têm elementos
de grande imprevisibilidade, de cumulatividade - no curto prazo, os efeitos
podem ser pequenos, mas se acumulam e se manifestam de forma importante com
o passar do tempo - e de irreversibilidade, isto é, passados certos limites, os
sistemas naturais podem não mais retornar a seus estados prévios", aponta a
pesquisadora.
Um país como o Brasil, que é um dos quatro [3] BRICs e que abriga uma das
maiores diversidades biológicas do planeta, tem, nos próximos anos, a chance de
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colocar em prática um novo modelo de desenvolvimento, aliando crescimento
econômico, melhoria da qualidade de vida de sua população e menor impacto
sobre o meio ambiente. Enfim, um modelo que integre, de modo sustentável, o
homem e o mundo natural.

3.4 OTIMISMO TECNOLÓGICO
Juntamente com as discussões acerca do desequilíbrio entre a disponibilidade e a
demanda de recursos naturais, um fator limitante ao crescimento econômico,
surge a crença de que por meio do desenvolvimento tecnológico seria possível
superar esse limite. Para Gustavo Lima, essa ideia, presente até os dias atuais, de
que o avanço científico-tecnológico não só é capaz de produzir tecnologias
limpas de baixo impacto, como também representa uma fonte inesgotável de
soluções para os problemas ambientais, é problemática. "A realidade está
mostrando que não é possível resolver tecnologicamente todos os problemas e que
a própria tecnologia é causadora de graves danos e riscos socioambientais, como
é o caso do efeito estufa e das mudanças climáticas ou dos vazamentos de
petróleo", alerta. "Na verdade, a tecnologia comporta uma ambiguidade; ela é
parte do problema e também da solução. Nós não podemos dispensá-la porque ela
é um recurso fundamental para diagnosticar e tratar diversos problemas
ambientais, mas é preciso que ela seja encarada como um instrumento
subordinado às decisões políticas, éticas e sociais", defende o pesquisador.

3.5 O BIOMA BRASILEIRO
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3.6 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS
A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade
de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não
esgota os recursos para o futuro.
Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação
ambiental.
Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do
reconhecimento de que os recursos naturais são finitos.
Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que
leva em conta o meio ambiente.
Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que
depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de
desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos
naturais dos quais a humanidade depende.
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Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos
naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a
diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.
O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade,
com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e
da reciclagem.
Certificacao Florestal
O que é certificação florestal?
A certificação florestal deve garantir que a madeira utilizada em determinado
produto é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente
adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas
as leis vigentes.

A certificação é uma garantia de origem que serve também para orientar o
comprador atacadista ou varejista a escolher um produto diferenciado e com valor
agregado, capaz de conquistar um público mais exigente e, assim, abrir novos
mercados. Ao mesmo tempo, permite ao consumidor consciente a optação de um
produto que não degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento
social e econômico das comunidades florestais. Para isso, o processo de
certificação deve assegurar a manutenção da floresta, bem como o emprego e a
atividade econômica que a mesma proporciona.
O que é o FSC?
O FSC é hoje o selo verde mais reconhecido em todo o mundo, com
presença em mais de 75 países e todos os continentes. Atualmente, os
negócios com produtos certificados geram negócios da ordem de 5 bilhões
de dólares por ano em todo o globo. FSC é uma sigla em inglês para a
palavra Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal, em
português.
Como surgiu o FSC?
Este conselho foi criado como o resultado de uma iniciativa para a conservação
ambiental e desenvolvimento sustentável das florestas do mundo inteiro. Seu
objetivo é difundir o uso racional da floresta, garantindo sua existência no longo
prazo. Para atingir este objetivo, o FSC criou um conjunto de regras reconhecidas
internacionalmente, chamadas Princípios e Critérios, que conciliam as
salvaguardas ecológicas com os benefícios sociais e a viabilidade econômica, e
são os mesmos para o mundo inteiro.
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Como atua o FSC?
O FSC atua de três maneiras: desenvolve os princípios e critérios (universais)
para certificação; credencia organizações certificadoras especializadas e
independentes; e apóia o desenvolvimento de padrões nacionais e regionais de
manejo florestal, que servem para detalhar a aplicação dos princípios e critérios,
adaptando-os à realidade de um determinado tipo de floresta.

O que é necessário para a certificação de uma área florestal?
A certificação FSC de uma área florestal requer que a operação florestal nessa
área seja feita de modo:
- Ecologicamente correto
Utilizar técnicas que imitam o ciclo natural da floresta e causam o mínimo
impacto, permitindo sua renovação e sua permanência, bem como da
biodiversidade que abriga. Por exemplo, a floresta é provedora da matéria prima
da Indústria papeleira - se não houver floresta, não é possível oferecer o mesmo
produto nem na mesma quantidade. E o papel é um bem essencial na sociedade
moderna.
- Socialmente justo
A propriedade de uma área florestal e toda a atividade precisa ser legalizada, o
que significa pagar todos os tributos e respeitar todos os direitos trabalhistas,
inclusive no item segurança do trabalho. Além disso, o processo de certificação
FSC é transparente, o que permite sua fiscalização por qualquer entidade ou
indivíduo da sociedade civil. Finalmente, os princípios e critérios do FSC são
decididos com a participação igualitária dos três setores: ambiental, social e
econômico.
- Economicamente viável
As técnicas de manejo florestal requeridas pelo FSC aumentam a produtividade da
floresta, garantem a durabilidade dos investimentos, e AGREGAM valor ao
produto. O selo FSC no produto já é uma demanda do mercado para o qual ainda
não há suficiente oferta, e isso significa que um produto com o selo FSC garante
a permanência no mercado e abre novos mercados.
Qual a importância da certificação para a indústria papeleira?
A adesão da indústria papeleira do Brasil à certificação FSC significa sua
permanência no mercado, a oportunidade de introduzir novos produtos no
mercado, e um passaporte para a modernidade e para a economia globalizada.
Significa, também, a durabilidade do empreendimento e sua permanência no
mesmo local, mantendo os empregos da comunidade e viabilizando os
investimentos.
Outro fator relevante, no Brasil, é o fato de a certificação melhorar a imagem dos
45

empresários do setor. Ela distingue os que operam de forma correta daqueles que
estão na ilegalidade, que agem de forma predatória ao destruir a floresta e sua
biodiversidade, o que os obriga a buscar sempre novas florestas, mudando
constantemente de lugar, sem benefício para a comunidade local, utilizam
trabalho infantil, mantém empregados sem carteira assinada e sem equipamentos
de segurança, não pagam impostos, e assim por diante.
Como a cadeia de custódia pode influenciar?
A certificação da cadeia de custódia permite colocar o selo do FSC no produto
final . Este selo orienta os compradores e consumidores sobre a origem da
matéria-prima florestal, pois a certificação da cadeia de custódia exige o
rastreamento da mesma desde sua colheita até a comercialização do produto
acabado, pronto para o consumidor final. Quando se identifica o selo FSC no
produto, sabe-se que a floresta da qual ele é oriundo está sendo explorada de
acordo com todas as leis vigentes e de forma correta do ponto de vista ecológico,
social e econômico. Isso diferencia o produto de outros similares e agrega valor.
E estende a toda a cadeia de produção e comércio os benefícios da certificação.
Como podemos avaliar o Brasil quanto à evolução do processo de certificação?
O Brasil é hoje o país com maior área de florestas e o maior número de produtos
certificados pelo FSC. São mais de 3 milhões de hectares de florestas certificadas
desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul e cerca de 170 certificações de cadeia
de custódia. A maior parte dos produtos com selo FSC destinam-se hoje à
exportação para países europeus e da América do Norte. No entanto, já existe um
número superior a 60 organizações (indústrias, designers, governos estaduais,
entidades de classe e outros) pertencentes ao Grupo de Compradores de Madeira
Certificada, entidade que assume publicamente o compromisso de dar sempre
preferência ao produto certificado.
Quais as perspectivas do FSC para o Brasil?
A criação do FSC Brasil (o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal), em 2001, é
o resultado do avanço da certificação florestal no Brasil. A perspectiva é o
crescimento constante das áreas florestais certificadas e dos produtos com cadeia
de custódia certificada. A criação de padrões brasileiros para plantações, floresta
amazônica de terra firme e outros tipos de floresta encontradas no país facilita e
homogeiniza a atuação das certificadoras ao mesmo tempo que garante a
competitividade dos empreendimentos brasileiros, além de propiciar o
credenciamento de certificadoras brasileiras. Hoje, o mercado de produtos
brasileiros certificados pelo FSC movimenta mais de R$ 1bilhão por ano e a
estimativa é que este número atinja R$ 3 bilhões até 2007.
Haverá conflito com certificações nacionais, como, por exemplo, o CERFLOR?
Não se trata de conflito, pois as diversas iniciativas atuam em diferentes âmbitos
e níveis de exigência. O surgimento de vários selos reflete a exigência crescente
do consumidor e seus fornecedores, bem como a tentativa de facilitar o acesso à
certificação através de um nível menor de exigência. O FSC é hoje o selo verde
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florestal mais aceito internacionalmente, até porque ele é resultado de um
movimento democrático e transparente proveniente de mais de 30 países
envolvendo lideranças ambientalistas, empresariais, técnicas, movimentos sociais,
comunidades que habitam as florestas e outros. Isso significa que os princípios e
critérios estabelecidos pelo FSC contemplam na mesma medida os interesses de
todas as partes envolvidas, sem privilegiar nenhuma delas.
Soluções:
- Investir em uma política energética inteligente: segundo estudo encomendado
pelo Greenpeace, as novas fontes renováveis podem suprir metade da demanda
mundial até 2050
- Incentivar o setor de novas energias: a indústria de geração e de eficiência
energética tem capacidade de abrir 8 milhões de empregos no mundo até 2030
- Zerar o desmatamento no mundo: no mundo, a derrubada e a queimada das
florestas tropicais jogam 5,1 bilhões de toneladas de carbono por ano na
atmosfera; só no Brasil, o volume é de 1,26 bilhão de toneladas por ano
- Conservar os oceanos: os mares absorvem CO2 da atmosfera, mas eles têm um
limite. Destinar 40% dos oceanos para unidades de conservação ajuda a mantê-los
saudáveis, de forma a cumprirem essa tarefa

Soluções
- Desmatamento zero: Ao zerar o desmatamento na Amazônia até 2015, o Brasil
estará fazendo sua parte para diminuir o ritmo do aquecimento global, assegurar a
biodiversidade e o uso responsável deste patrimônio para beneficiar a população
local. Ações contra o desmatamento e alternativas econômicas que estimulem os
habitantes da floresta a mantê-la de pé devem caminhar juntas. A criação de um
fundo de investimentos nacionais e internacionais tornaria a proposta viável.
- Áreas protegidas: Uma parte do bioma é protegida legalmente por unidades de
conservação, terras indígenas ou áreas militares. Mas a falta de implementação
das leis faz com que mesmo essas áreas continuem à mercê dos criminosos.
- Regularização fundiária: É a definição, pelo Estado, de quem tem direito à
posse de terra. O primeiro passo é o mapeamento das propriedades privadas para
possibilitar o monitoramento de novos desmatamentos e a responsabilização de
toda a cadeia produtiva pelos crimes ambientais ocorridos.
- Governança: Para todas essas medidas se tornarem efetivas, o governo precisa
estar na Amazônia, com recursos e infraestrutura para fazer valer as leis de
preservação.

Um Novo Mercado
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Em função da legislação ambiental, que impede o corte das chamadas florestas
secundárias (aquelas que surgem em processo de regeneração da vegetação), a
atividade de produção de carvão é clandestina e gera multas por produção ilegal
da matéria-prima ou carbonização da madeira. Os agricultores enfrentam também
doenças provocadas pelo uso de fornos insalubres e manuseio da lenha, além de
baixa autoestima e constante temor de serem flagrados por agências ambientais.
O objetivo é desenvolver e validar tecnologias apropriadas ao contexto da
agricultura familiar para a produção sustentável de carvão vegetal. Traz também
associado o objetivo de conservação das florestas nativas e a melhoria da
qualidade de vida dos agricultores.
Conhecimento do uso da terra
No sistema tradicional utilizado pelos agricultores, conhecido como roça-de-toco,
a floresta derrubada, usada para produção do carvão, dá lugar à lavoura de
mandioca, feijão, milho e batata doce por três ou quatro anos. Depois a terra é
deixada em repouso e a floresta volta a se regenerar, por um período de 10 a 15
anos. A meta é estimular a adoção de inovações tecnológicas apropriadas para a
agricultura familiar, colaborando com a melhoria da atividade desde a produção
sustentável da madeira que é usada para fazer o carvão até a comercialização
desse produto.
A inovação tecnológica do processo de carbonização também é importante
componente do projeto. O professor Fantini lembra que no sistema tradicional é
usado o forno tipo iglu, que requer a entrada do trabalhador para retirada manual
do carvão. A exposição dos agricultores aos gases tóxicos originados da
combustão da madeira, como o monóxido de carbono e o metano, e às altas
temperaturas, gera sérios problemas de saúde.
Por isso se torna mister a instalação de fornos modernos, adaptados a partir de
modelo desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Esse forno
otimiza a produção, reduz as emissões de gases poluentes e melhora as condições
de salubridade no trabalho.
Ainda se tem como objetivo a elaboração de uma proposta de certificação da
produção agroecológica do carvão.
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Produção do carvão é parte de um sistema de uso terra
A produção de carvão não é uma atividade agrícola isolada. É um sistema de uso
da terra, aperfeiçoado ao longo de décadas. No entanto, uma combinação de
fatores, incluindo restrições legais à produção, falta de assistência aos produtores
e falta de visão sistêmica estão resultando no abandono da atividade e na
substituição das florestas nativas por plantações de eucaliptos.
Diante da dificuldade em adequar o manejo da floresta à legislação ambiental e
do receio de serem multados por prática irregular no manejo que fazem, muitos
agricultores estão substituindo o sistema de roça-de-toco por monoculturas de
eucalipto, cujo corte não tem restrições legais. Nesse processo de substituição,
espécies nativas da Mata Atlântica importantes na roça-de-toco vão se perdendo,
como a bracatinga. Além disso, no sistema tradicional de manejo a floresta se
regenera naturalmente, não há custo de plantio das árvores, o que para os
agricultores familiares é um aspecto importante.
“O resultado mais visível desse processo de conversão da roça-de-toco para a
plantação de eucaliptos é a transformação da paisagem. Mas também vão se
perdendo traços da cultura local e o conhecimento sobre os ecossistemas e seus
produtos”, ressalta o professor Celso Fantini. Ele lembra que o processo de uso
da floresta adotado pelos agricultores da região já teve como objetivo a produção
de lenha para os engenhos de farinha e de açúcar. Depois, a lenha passou a ser
usada para produzir carvão, um produto com mercado garantido. Nos últimos
anos, entretanto, a legislação florestal tornou-se muito restritiva para o manejo
da floresta. Ao atingir o “ponto de corte para lenha”, por exemplo, a vegetação
secundária já apresenta características que a enquadram no estágio sucessional
médio ou avançado de regeneração, em que o corte não é mais permitido.
Na prática, essa restrição impede o agricultor de realizar o ciclo da roça-de-toco
e, portanto, de produzir carvão com essa lenha. “Mais importante ainda, impede a
continuidade do processo da produção de conhecimento associado ao sistema uso
tradicional da terra”, complementa o professor.
O sistema de produção do carvão em Biguaçu está relacionado a um grande
repertório dos agricultores, acumulado e passado através das gerações, e que
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corre o risco de ser perdido. Em suas falas, os agricultores revelam
conhecimentos específicos sobre espécies de crescimento rápido, sobre aquelas
que melhoram a capacidade produtiva dos solos, com qualidades para a
carbonização, construção civil e de artefatos, para alimentação, entre outros usos.
E estes diferentes tipos de vegetação favorecem a manutenção da biodiversidade,
permitem usos múltiplos da floresta, inclusive dos serviços ambientais pouco
valorizados pela sociedade, como a produção de água e o valor estético da
paisagem – serviços prestados pelos agricultores que não são remunerados.
“Nossa expectativa é de que num futuro não muito distante esses produtos não
consumíveis da floresta virão a ser finalmente reconhecidos como importantes e
devidamente remunerados, e os agricultores recompensados pela sua escolha”,
criticam os integrantes da UFSC e da Epagri que desenvolvem o projeto.
“Criminalizar o uso da floresta para produção do carvão, caracterizando-o
simplesmente como desmatamento, é pura falta de conhecimento da história da
relação dos agricultores com o seu meio”, complementa a equipe, lembrando que
muitas das florestas da região são resultados do trabalho dos agricultores.
De acordo com o professor, um projeto dessa natureza, envolvendo uma atividade
clandestina e agricultores temerosos, teve de ultrapassar muitos obstáculos para
conseguir avançar. O contato com agricultores sempre foi feito com muita cautela
e avalizado por pessoas da comunidade que já conheciam os pesquisadores.
Alguns agricultores se mostravam muito receosos em comentar a atividade.
Alguns preferiam não receber a equipe de pesquisadores. Passado pouco mais de
um ano, alguns desses agricultores já participam ativamente de diversas
atividades propostas, recebem pesquisadores e técnicos da Epagri em seus
estabelecimentos para apresentar sua forma de manejar a floresta. “Foi
estabelecida uma relação de parceria. Percebe-se que a auto-estima dessas
pessoas vem melhorando e novas demandas vêm surgindo com o andamento dos
trabalhos, assim como novos agricultores vêm se aproximando do grupo”,
comemora Fantini.
Sugestoes:
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Para conhecer os usos da terra:
- Mapeando 45 estabelecimentos rurais e o uso da terra na área;
- Identificando as atuais áreas de preservação permanente (APP) e de reserva
legal (RL);
- Identificando as áreas que deveriam ser destinadas à preservação permanente e à
reserva legal e comparando à situação atual;
- Elaborando mapas de demanda de recuperação de APPs
Para resgatar o conhecimento local:
- Entrevistas com 45 famílias agricultoras;
- Observação nos estabelecimentos rurais dessas famílias;
- Oficinas sobre o tema com as famílias agricultoras;
- Inventário florestal em cinco estabelecimentos rurais em diferentes
comunidades.
Para desenvolver plano de manejo sustentável de forma participativa:
- Estão sendo realizadas oficinas sobre o tema com os agricultores;
- Serão elaborados mapa de reordenamento da paisagem dos estabelecimentos
rurais com base na legislação ambiental;
- Serão implantados e monitorados 10 projetos pilotos de Sistemas Agroflorestais
em parceria com as famílias agricultoras.
Para humanizar processo de carbonização da madeira:
- Instalação de forno moderno (do tipo desenvolvido pela Universidade Federal de
Viçosa) em duas propriedades de agricultores familiares produtores de carvão;
- Comparar, sob a perspectiva dos carvoeiros, o desempenho do novo forno com o
atualmente utilizado;- Realizar dias de campo para discutir a performance dos
novos fornos.
Melhorar a cadeia de comercialização do produto
- Pesquisar a cadeia de comercialização de carvão vegetal na região da Grande
Florianópolis;
- Elaborar proposta de certificação da cadeia de produção agroecológica da
produção de carvão.
51

Para Divulgar os resultados
- Publicar manual sobre produção sustentável de matéria-prima em sistema
agroflorestal para produção de carvão;
- Publicar material informativo sobre a cadeia de produção agroecológica de
carvão vegetal;
- Publicar artigos científicos sobre os resultados do projeto em periódicos
especializados.

CONCLUSÃO
O maior número de leis de proteção ambiental, os grandes investimentos em
pesquisas e tecnologias limpas por empresas, a criação de ONGs e a participação
mais ativa da sociedade são uma realidade mundial. Todos esses avanços ainda
não são suficientes para salvar o planeta e as previsões são sombrias. O tema é
complexo e envolve fatores políticos, econômicos, sociais e até mesmo culturais
entre todas as nações e por isto a resolução do problema não é tão simples. No
Brasil, está aumentando a consciência ecológica e há leis mais rígidas, mas ainda
não há uma ação política efetiva nessa área. Evidente que essas atitudes estão
mudando, embora lentamente. Nas campanhas eleitorais atuais alguns partidos
incluíram em seus planos de governo questões ambientais como o Tratado de
Kioto. Apesar do país estar se destacando na área ambiental frente outros países
da América Latina, ainda é no Brasil que ocorrem os maiores desastres ecológicos
atribuídos a indústria (BRAGA, 2002).
Para que os danos ambientais não atinjam maiores proporções, ou seja, danos
irreversíveis, serão indispensáveis neste século que todos os povos se unam. A
educação ambiental será absolutamente necessária para conscientizar a sociedade
e, com isso, obter a participação mais ativa da mesma. A adoção de uma política
ambiental mais eficiente com leis mais rigorosas, monitoramento ambiental
adequado e permanente, fiscalização, maiores investimentos em pesquisas de
solução ecologicamente sustentável para os problemas ambientais e incentivos
fiscais a empresas, será a única alternativa viável para conter os danos ao meio
ambiente.
Para refletir:
A cada criação do homem um pouco do planeta se acaba. Então devemos pensar
bem no que criamos ou consumimos.
É preciso construir tanto prédio, tanto carro, consumir tanto, para que o ser
humano se realize na vida?” Ladislau Dawbor (apud BISSIO, 2000).

Com esses novos paradigmas e tendências mundiais se faz necessária a
adequação da matriz energética no mundo e no brasil. Com isso a
substituição do carvão mineral por carvão vegetal se faz mister na
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redução da emissão de gases. Para essa substituição é necessária uma
mudanca nos processos de producao do carvão vegetal, nos aspectos
humanos , ambientais e tecnológicos. Fazendo isso, tornaremos a
indústria brasileira de carvão vegetal como modelo pioneiro no mundo,
trazendo uma alternativa energética a partir da bio-massa, que será
também uma importante fonte econômica a empresas e as populações
das regiões produtoras. Não somente é possível a implementacao desse
projeto para a solução dos problemas energéticos, como da industria de
carvão, como também será a tendência nos próximos anos, a partir dos
acordos mundiais de redução na emissao de gases CO2.

CASE CARVAO CURUPIRA
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INTRODUÇÃO
As empresas familiares fazem parte do contexto econômico há décadas e
vêm sendo estudadas e analisadas nos últimos anos. Esse assunto merece uma
boa atenção, pois é responsável pelo menos por 21% do PIB brasileiro e emprega
60% da força de trabalho do Brasil.
Esse tipo de empresa geralmente é vista com preconceito, são consideradas
vulneráveis aos problemas familiares da direção. Mas ao analisar, é possível
perceber que apenas possuem um modo de gestão diferenciado e tem seus prós e
contras com relação aos tipos de governança mais tradicionais do mundo
corporativo.
O estudo deste assunto torna-se cada vez mais interessante por não haver
muitos estudos acadêmicos e pesquisas relacionados ao tema, e há uma demanda
de informação por parte de gestores e possíveis sucessores de empresas familiares.
A pesquisa tem por objetivo conceituar as empresas familiares e tratar dos
pontos mais polêmicos com relação ao assunto. Após as definições, será
apresentado o cotidiano e o modo de gestão de uma recente empresa familiar (um
estudo de caso), após isso será apresentado erros e possíveis soluções para a
melhoria desta empresa.

CAPÍTULO I – EMPRESAS FAMILIARES

2

1.1 O QUE SÃO EMPRESAS FAMILIARES?
Não é possível determinar um único conceito de empresa familiar, seu estudo
é muito recente e existem inúmeras definições que se enquadram muito bem ao
tema. Nunca foi eleita uma única definição, pois existem vários tipos de empresas
que podem ser consideradas familiares.
Pode-se formar uma definição de acordo com os autores Casillas, Vásquez e
Díaz, que agrupam os conceitos dos melhores autores com relação a este assunto.
Algumas definições focam mais no conteúdo, outras no objetivo e outras na
forma das empresas familiares, sendo que parte delas utilizam-se de definições
concretas e outras de caracterizações de infinitos tipos de empresas familiares.
Podemos citar algumas definições de empresas familiares:
“Empresa familiar é aquela em que a propriedade e as decisões são
controladas pelos membros de um ‘grupo de afinidade afetiva’.” (Carsud, 1996)
“Empresa familiar é aquela que,na prática, é controlada por uma única
família.” (Barry, 1999)
“Empresa na qual os membros da família têm controle legal sobre a
propriedade.” (Lansberg, Perrow e Rogolsky, 1998)
“Empresa na qual uma só família possui a maioria do capital e tem o controle
total. Os membros da família formam parte da diretoria e tomam as decisões mais
importantes.” (Gallo e Sween, 1991)
“Empresa na qual os membros de uma ou duas famílias são proprietários e
diretores.” (Stern, 1996)
“Empresa que será transferida à geração seguinte da família para que a dirija
e controle.” (Ward, 1989)
“Organização na qual as principais decisões operacionais e os planos de
sucessão da diretoria são influenciados pelos membros da família que formam parte
da diretoria ou do conselho de administração.” (Handler, 1989)
“Empresa familiar é a que foi fundada por um membro da família e foi
transmitida, ou espera-se que se transmita, aos seus descendentes. Os
descendentes do fundador ou fundadores originais terão a propriedade e o controle
da empresa. Além disso, membros da família trabalham e participam da empresa e
dela se beneficiam. (Bork, 1986)
De uma análise geral e seleção de muitas teorias, podemos citar três
características em comum à maioria delas que servem para delimitar o conceito de
empresa familiar, segundo o professor Gallo (1995):
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 “A propriedade ou o controle sobre a empresa.”
 “O poder que a família exerce sobre a empresa, normalmente pelo trabalho
nela desempenhado por alguns membros da família.”
 “A intenção de transferir a empresa a futuras gerações e a concretização
disso na inclusão de membros dessa nova geração na própria empresa.”
Propriedade, gestão e continuidade parecem ser os fatores que definem se
uma empresa é familiar ou não. Mas muitos autores alegam que não são
necessários os três elementos para delimitar o que é uma empresa familiar, afirmam
que apenas a propriedade da empresa já é suficiente (Landsberg, Perrow e
Roggolsky, 1988).
A partir da análise desses inúmeros autores que consideram fatores
diferentes para delimitação da definição de uma empresa familiar, os autores mais
atuais deixaram de inserir uma “linha” separando o que é ou não uma empresa
familiar, pois acreditam não ser possível e nem correto realizar esta delimitação.
Astrachan, Klein e Smyrnios (2002) alegam que não há uma divisão clara e que a
tentativa de delimitar poderá mais causar problemas do que colaborar com qualquer
estudo.
Com relação à esta hipótese, Neubauer e Lank (1999) afirma que: “seria mais
adequado à realidade falar do nível ou do grau em que a empresa é controlada pela
família”. Essa idéia já havia sido proposta em 1996 por Shanker e Astrachan, que
lançam a idéia de formação de um contínuo para definição de empresa familiar, não
uma delimitação.
Para estes autores, o mais importante é definir se uma empresa é mais ou
menos familiar, de acordo com o nível de comprometimento de uma família com a
direção, tarefas e cotidiano de uma empresa, também consideram qual a influência
da família nas tomadas de decisões da empresa.
Com isso, já é possível determinar duas concepções para se determinar o
caráter familiar de uma empresa, temos a concepção bipolar, que consiste na
divisão entre empresa familiar e não-familiar, e também há a concepção contínua,
que expressa o grau (menos ou mais) que uma família esta comprometida com
determinada empresa.
Shanker e Astrachan (1996) propõem uma escala para a medição desse
contínuo, a escala F-PEC, que mede o índice de influência da família. O índice é
formado por três dimensões: poder, experiência e cultura.
O poder pode ser proveniente da propriedade e influência na governança da
empresa ou da formação da diretoria da empresa. São levados em conta três
aspectos para se medir o poder:
 A propriedade – se é por ações ou diretamente, qual a porcentagem de ações
que possuem.
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 Os órgãos de governança - qual a porcentagem de familiares no conselho
administrativo com relação aos membros externos.
 Os órgãos de gestão – qual a porcentagem de familiares na direção da
empresa com relação aos membros externos.
A experiência é com relação à qual geração que a empresa se encontra
agora. Alguns autores chegam a definir que a empresa somente se torna familiar a
partir do momento que a segunda geração passa a exercer a função de dirigir a
empresa (Daily e Thomson, 1994). O grau de experiência pode ser medido na
escala F-PEC segundo os seguintes aspectos:





A geração atual da pessoa em que a propriedade da empresa se encontra
A geração atual que atua na gestão da empresa
A geração atual que atua no conselho administrativo
O número de membros da família que atuam na empresa atualmente.

A terceira dimensão do modelo proposto é a cultura, que em trabalhos
anteriores alguns autores afirmavam que o que realmente diferenciava uma empresa
familiar era a predomínio da cultura da família da gestão da empresa. Dois fatores
devem ser levados em conta nesta dimensão:
 O grau em que a cultura familiar influência a cultura da empresa.
 O grau de compromisso da família com a empresa.
Casillas, Vasquéz e Díaz apresentam de forma resumida a escala de
Guttman, que é uma escala realizada por Uhlaner (2002) algum tempo depois do
modelo F-PEC e baseado na mesma. Uhlaner propõe uma escala de natureza
cumulativa para medir o nível de influência e comprometimento da família com a
empresa. A escala Guttman leva em conta seis fatores:







Propriedade familiar da empresa.
Presença de familiares na gestão.
Proporção de familiares na equipe diretiva.
Influência da família na estratégia da empresa.
Planos de transferência da empresa à geração seguinte.
Auto-reconhecimento da empresa como familiar.

Tomando em vista todas as teorias e modelos apresentados, pode-se
perceber que as definições mais recentes não concordam com as teorias mais
simplistas que consistem em definir o que é uma empresa familiar e uma empresa
não-familiar. A análise tornou-se muito mais complexa e determina se uma empresa
é mais ou menos familiar, mas deve levar em conta um mínimo de relação com as
três dimensões para ter uma classificação na escala familiar, que são a propriedade,
a gestão e a continuidade.

5

1.2 TIPOS DE EMPRESAS FAMILIARES
Existem muitos critérios para se classificar uma empresa familiar, desde
critérios utilizados em empresas em geral como critérios exclusivos de empresas
familiares. Os utilizados em geral são chamados de fatores sociodemográficos,
exemplos do mesmo são porte da empresa, tempo de existência, setor de atividade,
forma jurídica, mercado geográfico e muitos outros. Nos critérios exclusivos de
empresas familiares apenas dois fatores se destacam para a classificação: um esta
relacionado com a geração em que a empresa se encontra e o outro com o grau de
relação entre empresa e família.

1.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE UMA EMPRESA FAMILIAR DE ACORDO COM
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS
As empresas familiares são, sobretudo, empresas. Podem ser classificadas
de acordo com todos os fatores sociodemográficos existentes e este fatores não são
suficientes para determinar um tipo de empresa familiar.
É valido lembrar que há uma grande porcentagem de pequenas e médias
empresas (PMEs) que são familiares, mas isso não quer dizer todas as PMEs são
empresas familiares ou que todas as empresas familiares são PMEs. Existem
grandes multinacionais que são empresas familiares, por exemplo, o grupo
Votorantim.
Não é difícil encontrar pessoas que diferenciem empresas familiares de
multinacionais. O mercado geográfico também não é fator para se diferenciar uma
empresa familiar do restante, o Grupo Votorantim citado anteriormente é novamente
um bom exemplo disso.
Alguns autores costumam fazer diferenciação entre empresas familiares e
empresas com ações no mercado de valores. Apesar da maioria das empresas
familiares não possuírem cotação em bolsa, não quer dizer que isso seja impossível.
Existem empresas familiares cotadas no mercado de valores em que a família
possui o valor suficiente de ações para manter o controle da empresa.
Pode-se dizer que as empresas são menos ou mais familiares de acordo com
os fatores apresentados anteriormente. Podem ser pequenas, médias ou grandes de
acordo com os critérios de porte. Podem atuar somente em um local, em uma
região, nacionalmente ou atuar em todo mundo com relação ao mercado geográfico.
De acordo com o tipo de propriedade, podem ser em sociedades e outras não,
sociedades anônimas, algumas com cotação em bolsa de valores e outras não.
Os fatores apresentados não podem ser critérios para se determinar uma
empresa familiar, apenas servem para demonstrar que uma empresa familiar pode
ser enquadrada em qualquer tipo de classificação aplicada às empresas em geral.
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1.2.2 TIPOS DE EMPRESAS FAMILIARES DE ACORDO COM A GERAÇÃO
As empresas familiares podem ser classificadas de acordo com a geração
que possui a propriedade da empresa. Costuma-se dizer que ela é de primeira
geração quando o fundador ou fundadores ainda estão no comando da empresa.
Diz-se que é de segunda geração quando os filhos/sobrinhos estão no comando. E
de terceira geração quando os netos do fundador estão no controle da empresa e
assim segue a classificação.
A geração de uma empresa é uma medida que mantém relação com várias
outras dimensões da empresa familiar. A idade da empresa esta diretamente ligada
ao nível de envolvimento de determinada geração. Outra dimensão é o número de
proprietários, que esta diretamente relacionada à geração em que a empresa se
encontra. Por exemplo, uma empresa de primeira ou segunda geração apresenta
um número pequeno de proprietários e grade relação entre os mesmos. Essa
característica passa a diminuir de acordo com a passagem das novas gerações.
Um ponto fraco deste tipo de classificação é a sua medição. Conforme a
empresa passa de geração para geração, as mesmas passam a se confundir dentro
da empresa. Com o passar do tempo pode acontecer de existir até quatro gerações
atuando na direção da empresa. O que dificulta a classificação. Pois a geração mais
antiga ainda tem influência nas decisões da empresa, e a geração mais nova
também.
É possível reparar em algumas características em comum em empresas de
mesma geração, o que pode formar uma boa relação características e geração. A
seguir há um relato dessas características:
 Empresa de primeira geração (fundador): São empresas controladas ainda
pelo fundador. Para muitos autores este tipo de empresa só pode ser
considerada uma empresa familiar quando um membro da geração seguinte
estiver envolvido com a direção ou propriedade da empresa. Nesse grau de
geração a propriedade pode ser única ou compartilhada, com membros da
família (irmãos, primos, por exemplo) ou sócios não familiares.
 Empresa de segunda geração (empresas de irmãos): São empresas onde os
filhos ou sobrinhos do fundador passam a dirigir a empresa. O fundador foi
passado para segundo plano e não tem mais controle de decisão na
empresa. A empresa pode ser dirigida por vários irmãos e todos terem
influência nas tomadas de decisões ou pode ser controlada com empresários
externos e a propriedade ser dos membros da segunda geração. Geralmente
apenas um filho ou sobrinho assume a liderança da empresa e toma todas as
decisões, assumindo a liderança máxima.
 Empresa de terceira geração ou posteriores (confederação de primos): São
empresas em que os netos (bisnetos, tataranetos, etc.) do fundador estão no
controle da empresa. Nesse tipo de empresa existe uma grande
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complexidade de cargos devido ao grande número de dirigentes o que exige
a formação de sistemas formais de relações entre empresa e família.
1.2.3 CLASSIFICAÇÃO DE UMA EMPRESA FAMILIAR DE ACORDO COM O
VÍNCULO ENTRE FAMÍLIA E EMPRESA
Um novo tipo de classificação surge como levamos em conta o vínculo que a
família mantém com a empresa familiar. Essa classificação leva em conta dois
aspectos essenciais: a vontade de continuidade da empresa familiar e o tipo de
relação da família com a empresa.
Ao levar em conta esses dois aspectos, o professor Gallo (1995) define quatro
classificações para empresas familiares:
 A “empresa de trabalho” familiar: é a empresa cujo os membros da família
gerenciam e trabalham na mesma. O trabalho vai sendo passado para as
próximas gerações e os descendentes “interessados” em trabalhar e gerir a
empresa prolongam o ciclo de vida empresa.
 A “empresa de direção” familiar: é a empresa familiar onde os familiares
concordam em passar a direção da empresa a um familiar certo para exercer
o cargo e ficam apenas com a propriedade da empresa. Nesse caso apenas
alguns familiares têm o direito de trabalhar na empresa, os outros familiares
se comportam como acionistas/investidores.
 A “empresa familiar de investimento”: neste caso a família proprietária apenas
mantém o controle das decisões de investimentos e desinvestimento da
empresa, o controle é feito por administradores externos. Os investimentos,
apesar de usarem dinheiro da empresa, podem ser feitos em outros negócios
pela família para aumentar os rendimentos.
 A “empresa familiar conjuntural”: é a empresa na qual os familiares não tem
interesse em administrar. Geralmente é resultado de heranças de negócios
ou patrimônios. O futuro dessa empresa é se desfazer ou ser vendida para
investidores externos.
Apenas as três primeiras podem ser consideradas como empresas familiares,
pois na “empresa familiar conjuntural” não existe interesse dos familiares em passar
a direção da empresa para a próxima geração, o que é um fator básico para que
uma empresa seja considerada o mínimo de familiar.
Segundo Gallo (1995), existe uma relação temporal entre as três primeiras
qualificações, pois muitas empresas “nascem” como empresas de trabalho familiar, a
partir da próxima geração se transformam em empresas de direção familiar e depois
estabilizam em empresa familiar de direção.
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1.2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS
Como já citado, as empresas familiares apresentam algumas diferenças em
relação às empresas convencionais. Dada estas diferenças, pode-se analisar todas
as empresas e apresentar um panorama de vantagens e desvantagens das
empresas familiares com relação às empresas convencionais. O objetivo não é dizer
que uma empresa familiar é superior a uma empresa convencional e muito menos
dizer o oposto, mas sim demonstrar sua realidade com relação aos grandes
problemas do mundo administrativo.
Uma empresa familiar pode crescer muito mais que uma empresa comum de
mesmo porte. Isso é explicado pelo fato dos cargos mais altos da empresa serem
ocupados por pessoas da mesma família e que possuem valores e cultura muito
semelhantes, logo há uma “harmonia” e uma grande compreensão dentre todos que
facilita o foco no crescimento da empresa. Esse fator é mais explícito em empresas
mais novas que ainda estão na primeira e segunda geração, nas outras gerações os
cargos são preenchidos por netos e bisnetos, e a cultura e valores de cada um já
não são tão compatíveis como no início, as famílias vão se difundindo e a
convivência entre os descendentes é menor. Essa vantagem pode ser mantida por
mais gerações quando é possível manter a gestão da empresa nas mãos de
descendentes diretos, quando é passada de pai para filho, desta forma existe uma
maior garantia de que os valores e cultura serão mantidos.
Devido á convivência em família, existe uma maior confiança entre os
familiares que estão dentro da empresa. Não se pode dizer que uma empresa
familiar esta livre de golpes ou inconvenientes dentro da dela, mas é possível
garantir que o ambiente de confiança é muito maior do que em uma empresa
convencional. Geralmente não há concorrência pelo poder como em uma empresa
não-familiar. Devido a essa vantagem, a maior confiança, pode afirmar que em
empresas familiares a burocracia é bem menor. Decisões são tomadas de forma
mais rápida e com processos menores. Isso engloba tanto a confiança como os
interesses em comum apresentado como vantagem acima, não há necessidade de
demonstrar a todos as decisões, pois as responsabilidades são bem reconhecidas, o
que torna os processos mais rápidos.
Outra vantagem citada por alguns autores é a maior preocupação em planejar
e desenvolver um empresa que traga benefícios a longo prazo. Existe uma maior
preocupação com o futuro da empresa, pois a mesma é um patrimônio familiar e
será fonte de renda para a geração atuação e existe o desejo que seja fonte de
renda para as próximas gerações, que é um fator que gera mais interesse em
planejar o futuro da empresa.
Apesar de com o tempo a cultura e os valores da empresa se “diluírem” nas
gerações seguintes, pode-se afirmar que os mesmos se mantêm mais fortes e
presentes por um maior período de tempo maior com relação às empresas
convencionais. Isso pode ser encarado também como uma desvantagem, pois a
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cultura e os valores do fundador podem não ser bons e serem mantido por várias
gerações, o que é pouco provável, pois com valores ruins a empresa não crescerá e
logo irá á falência.
Mas como todo diferencial que apresenta vantagens, também existe defeitos,
desvantagens em relação às empresas convencionais. Esses fatores podem ser
determinantes para levar uma empresa familiar à falência, além dos fatores comuns
como crises e mudanças de mercado, que afetam todas as empresas.
Um fator que pode levar à falência é a falta de capacidade gerir a empresa.
Isso acontece a partir da segunda geração. Pode acontecer de a família realizar uma
confusão entre serem os proprietários da empresa e gestores da empresa. Isso
acontece em casos quando o fundador já não pode mais gerir a empresa e passa
adiante suas funções ao descendente mais próximo que pode não ter capacidade de
gerir o negócio, o que leva à falência. Uma boa forma de evitar isso é procurar
pessoas que sejam capazes de administrar a empresa de forma semelhante ao
fundador, mesmo que não seja da família, pois isso garante a sobrevivência da
empresa por um maior período de tempo.
Um fator que foi gerado como vantagem, a menor burocracia, traz sua
desvantagem também. Pelo fato de confiarem muito entre si, confiam menos nos
cargos em que estão abaixo. A família “se isola” e não envolve toda a empresa nos
processos de decisão. Isso é muito importante, pois nos cargos mais baixo estão
envolvidas todas as áreas, que, de formas diferentes, apresentam visões distintas de
mercado e possibilitam uma tomada de decisão baseada em um número maior de
perspectivas. Devido a isso, a empresa pode apresentar produtos defasados e
produtos que muitas vezes não é o que realmente o mercado deseja, tomar
decisões incorretas com relação aos fornecedores, equipamentos para
funcionamento interno e uma série de decisões que geram atraso ao
desenvolvimento da empresa. Sempre existe certa resistência por parte do fundador
ou proprietários com relação às mudanças radicais na empresa, essa é outra
desvantagem que leva aos mesmos erros citados acima e se não for resolvida, pode
chegar à falência.
Outra desvantagem é o problema de envolvimento de sentimentos nas
relações entre os familiares dentro da empresa. Relações de afeto podem acabar
gerando atitudes paternalistas do gestor da empresa apenas com seus familiares,
isso pode gerar inveja e descontentamento dos subordinados e mau rendimento.
Dentro da empresa deve-se manter apenas o a relação de chefe e empregado
comum em todas as empresas, mesmo que ambos sejam da família a qual a
empresa pertence. Outros sentimentos que podem acabar atrapalhando a boa
administração da empresa familiar são os problemas internos da família, como
brigas e não compatibilidade de valores (muito comum quando há mistura de várias
gerações), as relações familiares devem ser deixadas para serem tratadas fora da

10

empresa, na mesma o foco deve ser a produtividade e bom funcionamento das
relações internas.
Outro problema é o de sucessão, que será tratado mais a frente. Também
existem problemas relacionados com a parte financeira. Muitas empresas familiares
não conseguem separar seus gastos externos da conta empresarial, e devido a
gastos excessivos acaba esvaziando o caixa da empresa e pode levar à falência
caso a empresa necessite do dinheiro. Esse problema é bem mais comum depois da
primeira geração, quando os sucessores não transmitem tanto valor à empresa
como o fundador mantinha, e pensam somente em seus gastos.
1.2.5 QUAL A SUA IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE ATUAL
Como citado na introdução deste trabalho, as empresas familiares
representam 21% do PIB brasileiro e empregam 60% da mão-de-obra. Somente
esses números já são suficientes para justificar o quão importante são estas
empresas. Mas não somente por esses motivos, as empresas familiares geralmente
são a origem de grandes corporações e são resultados de empreendedorismos
muito bem realizados, que são capazes de sustentar famílias por várias gerações, e
muitas vezes se tornarem uma grande organização.
Ao analisar algumas empresas familiares menores, é possível chegar à
conclusão que grande parte de sua mão-de-obra é local. Por serem empresas
menores, não que empresas familiares sejam menores que as convencionais, mas
em sua grande maioria são, estão localizadas próximas a bairros residenciais de
menor renda, é mais comum achar empresas deste porte em bairros de periferia.
Desta forma, acabam formando relações com os moradores locais e assim
contratam empregados através de indicação de conhecidos e muitas vezes de
próprios empregados. Formam-se focos de trabalho em regiões periféricas que evita
que parte da população tenha que se locomover para grandes centros empresariais
e industriais.
Por estarem localizadas em bairros de menor renda, estão mais ligadas as
necessidades das pessoas que estão próximas e muitas vezes realizam trabalho
voluntário, doações, acordos entre muitas outras empresas locais para promover
ajuda social para aquela região. Claro que isso é um fator que depende muito da
cultura da família e sua disposição para colaborar com a comunidade local.
Por fim, tais empresas tendem as formar em torno de si pequenos centros
econômicos em que outras atividades tais como pequenos restaurantes, praças
bancárias e pequenos comerciantes se desenvolvem e assim criam pequenas redes
na comunidade que geram ainda mais empregos e ajudam consequentemente, no
desenvolvimento da região. Tal ponto se faz importante na medida em que,
geralmente, tais áreas não possuem grande assistência do governo, seja ele local,
estadual ou federal.
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1.2.6 DADOS
Uma empresa muito bem conceituada em consultoria, a PwC, fez uma
pesquisa e reuniu diversos dados sobre as empresas familiares brasileiras. Sua
pesquisa foi feita com base em empresas tradicionais, em sua maioria com presença
no mercado a mais de 20 anos (87%), sendo que mais da metade apresentam mais
de 50 anos desde sua fundação. Foram entrevistados mil seiscentos e seis
executivos de quinze setores de atividade entre 26 de maio e 17 de agosto de 2010.
A pesquisa foi coordenada pela Unidade de Pesquisas Internacionais da Pwc –
Irlanda do Norte. Essas informações foram retiradas do site da Pwc.

Gráfico 1

No Gráfico 1 é possível analisar o quão importante é uma empresa familiar no
contexto econômico do país, pelo menos no Brasil, onde as empresas familiares são
mais voltadas para o mercado interno. Em meio à crise econômica mundial, as
empresas familiares conseguiram um destaque em sobrevivência, isso ocorre devido
ao fato de possuírem algo que a maioria da empresas não possuem, vontade de
perpetuar o negócio, isso faz com que as decisões sejam tomadas visualizando-se
um maior horizonte. Outro fator à favor das empresas familiares são as tomadas de
decisões rápidas, pois geralmente não são empresas de capitais abertos, a decisão
parte de uma só pessoa e também não há tanta pressão para as tomadas de
decisões, pois é uma empresa de capital fechado.
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Gráfico 1.1

No Gráfico 1.1 são apresentados quais os principais desafios que uma
empresa familiar enfrenta durante sua gestão. São problemas que apresentam maior
freqüência em empresas familiares. O recrutamento de pessoal qualificado é um
problema muito comum entre elas, pois pessoas mais qualificadas não vêem
grandes possibilidades de formação de carreira na empresa, e por isso o
recrutamento torna-se algo provedor de dificuldades para a empresa. Também não
existe formas de retenção desses funcionários dentro da empresa, outro motivo que
dificulta a retenção de bons empregados.
Em segundo lugar temos a reorganização da empresa, com o crescimento
acelerado e falta de bons planejamentos, as empresas familiares enfrentam
problemas para se situarem nas “normas de funcionamento” de uma empresa
convencional, em como os processos devem ocorrer e como adaptar-se as todas as
leis do meio empresarial.
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Gráfico 1.3

No gráfico 1.3 pode-se observar que as empresas familiares brasileiras
encontram-se defasadas aos novos modos de gestão com relação a um quesito, as
boas técnicas de gestão. Porém, também é possível perceber que outros tipos de
técnicas de retenção estão sendo muito bem incorporadas pelas empresas
familiares brasileiras, como os desafios de trabalhos, remuneração extra,
desenvolvimento de carreira, proporcionamento de equilíbrio entre a vida pessoal e
a vida social. Isso são fatores que provem de empresas de grande porte não
familiares e é uma novidade em empresas familiares.
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Gráfico 1.4

O gráfico 1.4 demonstra como as empresas familiares estão com relação as
mudanças em seus modos de administração. Mais da metade das empresas
familiares brasileiras planejam uma mudança para sua forma de administração nos
próximos cinco anos.
No Gráfico 1.5 são demonstrados, dentre as empresas que planejam
mudanças em sua estrutura societária nos próximos cinco anos, quais as mudanças
que estão por vir em suas empresas familiares. Com grande semelhança com as
empresas familiares globais, é possível perceber que as empresas familiares
brasileiras enfrentam os problemas comuns à todas as empresas familiares, a
sucessão. Ao analisar o gráfico é visível que as empresas pretendem passar para a
próxima geração ou vender a empresa. Esta é uma realidade enfrentada por todas
as empresas familiares da atualidade, nas quais seus gestores desejam passar
adiante seus negócios, mas não possuem familiares interessados em continuar na
gestão, logo, a saída é a venda.
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Gráfico 1.5

No Gráfico 1.6, é demonstrado quais empresas familiares possuem plano de
sucessão para os cargos de nível executivo, as respostas demonstram a
problemática enfrentada pelas empresas familiares atuais. Quase metade das
empresas não possuem planos para sucessão, outras possuem planos de sucessão
para determinado cargo e apenas 12% possui planos para todos os cargos de nível
executivo, isto é uma proporção muito pequena com relação ao número de
empresas que existem no Brasil e demonstra como o problema de sucessão é
comum à todas as empresas.
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Gráfico 1.6

CAPÍTULO II – A EMPRESA ESTUDADA
2.1 HISTÓRIA
Em 1977 havia dois estudantes de administração da Fundação Getúlio
Vargas que eram amigos e estudavam no período noturno. Seus nomes são José e
Jaime. Jaime sempre trabalhou com a família em um supermercado próprio. José
cursava a faculdade durante a noite e trabalhava como estagiário em uma fundição
durante o dia. Ele gostava de seu trabalho, mas no dia-a-dia não conseguia lidar
com o contexto das grandes empresas, trabalhar sob pressão e sempre ter pessoas
a sua volta tentando lhe causar danos de reputação dentro da empresa. O termo
“puxar o tapete” explica bem como eram e como são as relações de concorrência
dentro de uma empresa grande.
Seguido por estes fatores e a necessidade de adquirir mais dinheiro, pois no
ultimo ano de faculdade já havia se casado, José decidiu se juntar à Jaime, que
havia desistido da faculdade no último ano e aberto uma empresa de confecção
infantil. No início foi uma relação difícil, pois José morava na Zona Sul de São Paulo
e Jaime na Zona Leste. Mas conseguiam fazer o melhor possível com essa relação.
O objetivo primeiro da empresa era desenvolver os moldes de roupas infantis,
moldes que surgiram primeiramente a partir de outros já existentes no mercado e
foram melhorados de acordo com a opinião e análise dos dois sócios. Depois de
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desenvolvido os moldes a empresa adquiriu uma máquina de corte de tecido bem
simples e velha. No fundo do quintal da casa de Jaime, que também já estava
casado, montaram uma pequena sala e compraram uma mesa de corte. Como não
tinham dinheiro, decidiram por apenas comprar o tecido em rolos e cortá-los, a parte
de costura era terceirizada, procuravam costureiras caseiras e pagavam por peça.
Todo processo estava pronto, o nome da marca havia sido estabelecido. O
próximo passo, provavelmente a maior dificuldade, era encontrar compradores de
seus produtos. Seus produtos tinham o foco em “modinhas”, roupas muito bem
trabalhadas, cheias de detalhes e geralmente de preço elevado.
Por indicações de parente de Jaime, descobriram um grande centro de
distribuição de roupas em geral, inclusive infantis, uma região próxima ao centro de
São Paulo, o bairro do Brás. Depois de muito tempo à procura de compradores,
conseguiram iniciar algumas vendas, também chegaram a vender para uma grande
rede de supermercados, mas que não valiam a pena por não pagarem corretamente.
Mesmo com todo processo pronto e realizando algumas vendas, a confecção
não conseguia render dinheiro suficiente para se sustentar e muito menos sustentar
as duas famílias que já estavam crescendo com um filho de cada lado dos sócios.
Ambos chegaram a fabricar lingüiças caseiras e vender na feira para conseguirem
manter as famílias. Os anos iniciais foram muito complicados.
Mas aos poucos a marca foi sendo inserida no mercado, mais costureiras
apareceram à procura de trabalho e a empresa começou a se sustentar e a render
algum dinheiro. José se mudou para a Zona Leste em 1983 e aos poucos foi
construindo sua casa própria.
Com o passar dos anos a confecção começou a focar mais em roupas mais
simples e de menor valor agregado, roupas que eram essenciais para qualquer bebê
até no mínimo seus três anos de idade. Com o tempo também passaram a produzir
uniformes escolares padrões.
Em 1986 José conseguiu construir casa própria bem próxima à confecção.
Gradativamente o espaço na casa de Jaime começou a tornar-se insuficiente e foi
necessária a construção de um novo espaço, que foi construído nos fundos da casa
de José, junto de um pequeno depósito para armazenar tecido, neste momento
houve uma separação de funções entre os sócios, José passou a cuidar do corte e
envio do tecido para as costureiras e Jaime passou a cuidar do recebimento de
pedidos, empacotamento de mercadoria e entregas nos pontos de vendas.
A economia do país estava completamente desordenada nesta época, foram
tempos de dificuldade para toda população de renda mais baixa. Em 1990 houve o
confisco das contas bancárias e muitas pessoas foram à falência, pois todo seu
dinheiro estava depositado em poupanças bancárias. Todo dinheiro da confecção foi
levado, mas felizmente não foi levado um precioso ativo, um depósito cheio de
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tecido. Neste momento, a salvação da empresa em meio ao caos da época, foi este
depósito, com um pouco mais de vinte metros quadrados. Foram feitas roupas com
esse tecido e as costureiras foram pagas um pouco mais tarde, pois não havia
dinheiro.
Desta forma a confecção se reergueu e seu crescimento continuou
gradativamente, mas não era nada de excepcional, as duas famílias conseguiam se
manter muito bem e no final do ano havia uma pequena quantia que geralmente era
investida na empresa.
Com o passar do tempo a produção passou a focar somente em produtos de
linha básica, de rápida produção e baixo custo. Outra vantagem desta linha é que
sua produção tem alto volume, pois seu processo é mais simples e não conta com
vários itens, como botões, estampas e enfeites, são usados apenas tecidos, linha e
elástico. Isso aumentou de forma absurda a capacidade de produção, que por volta
de 1999 e 2000 conseguiu compradores fortes capazes de adquirir muita
mercadoria.
Aos poucos a produção foi aumentando e o espaço nos fundos da casa de
José já não era mais suficiente, partes da casa foram sendo ocupadas pela
confecção, como a lavanderia, quintais, garagem, até que a vida de sua família já
estava muito limitada dentro da casa. A solução foi a construção de uma nova casa
e o antigo lar tornou-se inteiramente empresa. Gradativamente esta sendo
implementadas novas idéias e o espaço esta sendo organizado de forma que
otimize a sua utilização.
Algumas alterações também foram feitas na casa de Jaime, mas não foram
necessárias muitas, pois a parte de empacotamento também foi terceirizada, o local
se transformou em uma expedição e escritório da empresa.
O crescimento da empresa é bem devagar, mas sempre com sucesso em
suas tentativas de aumento, os proprietários são bem conservadores e não aceitam
muitas mudanças, o que torna o crescimento bem mais gradativo.
Atualmente o filho de José trabalha com ele com a intenção de governar a
empresa um dia, o mesmo ocorre com Jaime. Podemos considerar a empresa
familiar, pois enquadra-se nos quesitos de propriedade, gestão e continuidade,
mesmo que a empresa seja coordenada por duas famílias distintas, pois foi fundada
por dois sócios.

2.2 O FUNCIONAMENTO

O Processo de produção da confecção estudada é algo bem simples.
Primeiramente será demonstrado alguns dados da empresa para tornar mais claro
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seu funcionamento e depois será explicado o processo de produção, desde a
entrada de tecido à sua entrega nos distribuidores.
2.3 CARACTERÍSTICAS

A confecção já esta no mercado há 34 anos e é dividida em duas unidades, a
unidade de corte e a unidade de expedição para os distribuidores. Cada uma delas é
gerida por um dos sócios fundadores e contam com o trabalho de familiares desde
sua fundação. Atualmente também conta com a intenção de transferir o negócio
para os descendentes, filhos dos fundadores que já exercem funções de
administração dentro da empresa.
A unidade onde são realizadas as saídas para entrega, análises de
faturamento e finanças da empresa, recebimento de pedidos e depósito de
mercadorias embaladas pronta para entrega é denominada unidade 1, pois foi onde
as atividades da empresa se iniciaram.
A unidade um conta apenas com dois empregados que exercem funções fora
da empresa, são dois motoristas encarregados de realizar as entregas nos
distribuidores localizados no Brás. Além dos empregados conta com o trabalho
familiar de mais duas pessoas, a esposa e o filho do fundador residente naquela
unidade. Aproximadamente 80% do empacotamento de mercadoria já é terceirizado,
apenas 20% continua sendo realizado na unidade 1.
A unidade dois, onde são recebidos e cortados os tecidos, distribuídos para
as costureiras e administrado todo o planejamento de produção conta com uma
equipe de cinco empregados devidamente registrados, quatro internos e um externo,
e o trabalho de dois familiares, a esposa e um dos filhos do fundador.
Os empregados não possuem qualidades ou especializações específicas, ao
entrar na empresa são obrigados a aprender todo o processo para haver total
remanejamento durante a realização de várias tarefas. Isso possibilita que nenhum
empregado fique sem produzir durante o horário comercial. Com o tempo é possível
observar que cada um tem uma qualidade diferente e se destacam em tarefas
diferentes, ao observar isso, o planejamento de cada tarefa visa deixar cada
empregado em sua melhor função, mas quando não é possível, o funcionário
domina a tarefa delegada perfeitamente.
A confecção conta com o apoio de aproximadamente quarenta e sete
costureiras espalhadas por uma região delimitada em média com trinta quilômetros
de raio. O contato é feito através de indicações, conhecidos e familiares de
costureiras que já prestam serviços para a empresa entram em contato quando se
interessam e informam sua experiência e maquinário que possui em suas oficinas de
costura. Quando existe uma demanda por mão-de-obra, as costureiras novas são
testadas e caso sejam qualificadas passam a prestar serviços a empresa. A
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prestação de serviço não é exclusiva, a costureira pode atender pedidos de outras
empresas, mas isso geralmente não ocorre, existe uma grande preocupação em
planejar o número de costureiras com a produção para que não haja
descontentamento por parte das costureiras e que apenas a mercadoria da
confecção estudada seja suficiente para a costureira.
2.4 PROCESSO DE PRODUÇÃO
O processo de produção se inicia na unidade um, quando os pedidos são
recebidos e anotados. Geralmente não são feitos vários pedidos, é realizado um
planejamento mensal junto dos principais distribuidores e os pedidos exatos são
realizados semanalmente. Isso possibilita que a confecção se prepare e muitas
vezes adiante a produção de alguns itens. Depois de realizado o planejamento já é
comprado o tecido, que é entregue de duas a três vezes por semana na unidade
dois. São adquiridos lotes grandes que ficam armazenados no depósito da
tecelagem e são entregues em lotes menores semanalmente. Esse uso do depósito
da tecelagem ocorre porque a unidade dois não possui espaço suficiente para
armazenar grandes lotes de tecidos. Como a confecção é uma das principais
compradoras, o fornecedor possibilita esse armazenamento.
O tecido é entregue, ocorre um sortimento de cores compatível com a
quantidade que é usada por corte. Um corte é o processo de desenrolar várias
peças, que geralmente gira em torno de 12 peças dependendo do tamanho da
mesa, depois são riscados os moldes e é feito o corte. Atualmente existem mais ou
menos 35 modelos de roupa distintos, sendo que alguns são sazonais de acordo
com a estação do ano. Os modelos são cortados de acordo com a grade de pedidos.
Após o corte, os pacotes são amarrados e formam pequenos lotes que podem
ser distribuídos em média para cinco costureiras. Esses lotes são marcados em
caderno de controle ao serem cortados. Após a preparação dos lotes e agregação
de todos os itens necessários para a costura da peça de roupa, esse lote é
armazenado em qualquer lugar disponível na empresa, o problema de espaço é
muito bem perceptível.
As costureiras fazem um lote geralmente em dois dias, algumas fazem em um
dia, outras em cinco dias, depende do modelo e do tamanho que são suas oficinas.
Quando as mesmas terminam de costurar um lote, ligam e avisam que já esta
disponível para coleta. Os nomes são anotados em outro caderno de acordo com a
ordem que ligam e riscados quando o lote para ser costurado é encaminhado.
O motorista da firma e uma empregada são encarregados de analisar o que
esta disponível para ser enviado para o processo de costura e o que cada costureira
é capaz de produzir (isso varia, pois cada uma possui uma habilidade diferente e
maquinários diferentes.). Após a análise, os lotes são divididos e nomeados com
quantidade exata e destino. O motorista carrega a mercadoria e passa nas oficinas
determinadas na saída distribuindo os lotes novos e recolhendo os lotes prontos.
Alguns lotes necessitam passar por outros processos, como por exemplos a
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aplicação de botões para fechar a roupa, quando há essa necessidade, o motorista
já encaminha para o próximo processo diretamente, sem passar pela empresa.
Após tudo coletado o motorista se dirige ás oficinas responsáveis por embalar
as roupas ou para a unidade dois, isso depende de como se encontra a mesma,
caso esteja sobrecarregada, o motorista segue diretamente para as oficinas de
empacotamento. O mais comum é descarregar na unidade dois e deixar que a
distribuição seja feita a partir do local, para se manter um maior controle.
Após o processo de embalagem, os pacotes são novamente agrupados em
lotes formados de acordo com os pedidos, algumas vezes os mesmos podem
possuir mais de um modelo, são formulados a partir do pedido e do local de destino.
As notas fiscais são emitidas e os lotes são despachados e levados pelos motoristas
da unidade um.
Foi apresentado o processo de produção seus os processos que estão
indiretamente interligados a ele. São processos essenciais para a manutenção da
produção. São eles:
 Processo de limpeza: a limpeza é realizada pelos próprios empregados da
confecção e raramente, é uma grande falha do processo.
 Processo de pagamentos dos serviços terceirizados: é realizado pelo
fundador e seu filho. O nome de cada costureira é anotado no caderno que
contém todos os lotes que foram cortados, o mesmo onde se anotam os
cortes realizados. São todos anotados com data e ordem de realização do
corte. Em determinado dia do mês é feito um levantamento manual de todos
os lotes e o que cada costureira produziu. Um mês possui em torno de
quatrocentos (400) lotes. Após o levantamento são calculados os valores e
cada costureira é paga de acordo com sua produção mensal.
 Processo de pagamento dos funcionários: realizado pelo fundador
mensalmente, os cálculos de horas extras são feitos à mão.
 Processo de levantamento de estoque: feito por um funcionário quando
necessário, não é feito um levantamento constante.
 Processo de corte de viés: o viés é um acabamento necessário para
aproximadamente sete itens da confecção, pode ser comparado com uma fita
com largura próxima de quatro centímetros. É cortado por um funcionário, é o
único que sabe realizar a tarefa. Esta é a única tarefa que somente um
funcionário e o fundador sabem realizar.

A seguir serão apresentadas e explicadas algumas imagens capturadas da
empresa em questão. As fotos foram tiradas em um dia comum e demonstram
exatamente como são os processos da confecção.

22

Figura 2

Figura 2.1

Na figura 2 e figura 2.1 é demonstrado o denominado corte, o tecido após ter
sido desenrolado, riscado de acordo com os moldes e cortados. O corte havia sido
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realizado e aguardava pelo processo de separação por lotes e preparação para
transporte.

Figura 2.2

Figura 2.3

A Figura 2.2 apresenta parte do estoque que esta em local inapropriado, a
empresa ainda sofre com problemas de espaço, e com isso, formam-se estoque em
locais que dificultam a estocagem dos lotes formados. A Figura 2.3 apresenta o
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mesmo problema, o local deveria ser utilizado pelos lotes prontos para o transporte,
mas novamente grande parte do espaço esta sendo utilizado pelo estoque de
tecidos.

Figura 2.4

Na Figura 2.4 estão os lotes separados e prontos para transporte, com todos
componentes necessários para costurar e finalizar o produto. Faltam apenas as
linhas e elásticos que são colocados no carro no momento de carregamento.

Figura 2.5
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Figura 2.6

Na Figura 2.5 e Figura 2.6 estão demonstrados os estoques organizados de
forma não prática. Pode-se perceber que vários modelos estão misturados e isso
dificulta muito a separação para realização do processo de desenrolar o tecido nas
mesas de corte. Notam-se algumas caixas na foto, são de linhas e estão localizadas
neste local devido à reforma.
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Figura 2.7

Figura 2.8

Na Figura 2.7 e Figura 2.8 é demonstrada outra parte do estoque armazenado
de forma um pouco mais organizada com relação ao demonstrado nas Figuras 2.6 e
2.7. Esse estoque localiza-se no local aonde chegam os carregamentos de tecido. É
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necessário promover maior organização para esse local, pois muitas vezes chegam
os carregamentos de tecido e não há espaço para a nova carga.

Figura 2.9

Figura 2.10
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Na Figura 2.9 e Figura 2.10 é possível observar o processo de desenrolar o
tecido descrito no processo acima. As peças de tecido são desenroladas e
arrumadas folha a folha para se retirar qualquer ruga ou imperfeição do tecido. Após
isso é feito o processo de riscar e corte, realizado com a máquina de corte presente
nas duas figuras, na primeira ao lado direito e na segunda ao lado esquerdo da
imagem.

Figura 2.11

Figura 2.12

Na Figura 2.11 e Figura 2.12 são demonstradas as futuras instalações para
ampliação da confecção estudada. O ambiente contará com novas mesas para
realização do processo de desenrolar e cortar o tecido e também receberá novas
tecnologias, como um elevador para evitar que todo carregamento seja feito via
escadas. A nova área já possui saída para a futura expedição, o que facilita a
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logística interna. Tanto a escada quanto o elevador já possuem saídas para a nova
expedição que pode ser observada na Figura 2.13. A expedição evitará o acumulo
de lotes prontos em locais inapropriados pela confecção, e facilitará a organização
dos lotes para a saída e distribuição.

Figura 2.13

2.5 AS RELAÇÕES PRESENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO

Deve-se dar muita importância a este tema, pois existe um grande diferencial
nas relações de trabalho de uma pequena empresa familiar. É um comportamento
completamente diferente, com muitos pontos positivos e muitos pontos negativos.
Agora será descrito como são essas relações dentro da empresa estudada, para
que no próximo capítulo seja feita uma análise do se deve aproveitar e os pontos
que devem ser trabalhados para uma melhor relação dentro da empresa.
Para uma análise mais clara, haverá uma separação entre essas relações, o
que permitirá maior facilidade de transmitir como acontece a comunicação e as
percepções de todos dentro do ambiente de trabalho.

2.5.1 RELAÇÕES ENTRE SÓCIOS
Esta relação não esta diretamente relaciona com o tema estudado, mas é
extremamente importante para entender todas as outras e possibilitará o encontro
de algumas falhas, de fatores que não devem acontecer em qualquer tipo de
empresa.
Como já visto, os sócios da Confecção são Jaime e José, ambos possuem
seu “espaço”, trabalham em locais diferentes e se comunicam através de
telefonemas e e-mails ao longo do dia. Jaime recebe os pedidos em seu
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estabelecimento e os repassa para a unidade dois, onde José trabalha e exerce a
função de corte do processo.
Existe certa competição por parte de Jaime, o mesmo que ter controle de todo
o processo e muitas vezes retém informações de pedidos para controlar os cortes.
Isso realmente prejudica todo planejamento da fase de corte. Apesar disso, os dois
mantêm uma relação neutra e focada somente no trabalho, que até certo ponto é
favorável.
2.5.2 RELAÇÕES ENTRE FAMILIARES
Na empresa trabalham o fundador, a esposa do fundador e o filho mais novo
do mesmo. Todos possuem uma relação estável, não existem brigas o tempo todo.
Um fator muito bem observado é como qualquer desentendimento externo é levado
para dentro da empresa e muitas vezes as decisões que envolvem os familiares
acabam sendo influenciadas pelo desentendimento ocorrido antes.
Essa análise foi focada mais na unidade 2 da confecção, o fundador realiza
todas as tarefas de maior importância dentro da empresa. Como o corte, manejar
moldes, parte contábil, telefonemas. O filho do fundador esta aprendendo a
assumindo aos poucos parte dessas funções, pois o fundador não as confia a mais
ninguém, com muito esforço delega alguma função deste tipo para o empregado
mais antigo e de confiança da empresa.
A relação entre o fundador e seu filho é de grande confiança e geralmente
não leva em consideração acontecimentos externos ao ambiente de trabalho nas
tomadas de decisão, já com a esposa essa relação é completamente o oposto e isso
muitas vezes prejudica a produção ou os empregados da empresa.
Existem mais dois filhos do fundador que não desejam exercer qualquer
função administrativa dentro da empresa, provavelmente com o tempo obterão
propriedade da mesma, porém manterá distância de todo o contexto empresarial.
2.5.3 RELAÇÕES ENTRE FUNDADOR E EMPREGADOS
A unidade dois é a única que possui empregados internos durante o período
comercial. É uma grande jornada que se inicia às oito horas e trinta minutos e
termina apenas às dezoito horas, com uma hora e meia de almoço. Para maior
compreensão, trataremos os empregados por uma identificação padronizada,
levando em conta quando iniciaram suas atividades na empresa.
O empregado um iniciou suas atividades em 2002 e é o que mais se destaca
entre todos. Tem o maior conhecimento por estar a nove anos atuando na
confecção, já foi promovido a auxiliar administrativo. Possui muitas dificuldades de
conhecimento, pois cursou apenas até o ensino médio em escola pública. Mas já
adquiriu muito conhecimento tanto no ramo da confecção quanto em conhecimentos
gerais.
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O empregado dois iniciou suas atividades em 2005 e foi indicado pelo
empregado um, pois são irmãos. Isso foi uma grande vantagem para o novo
empregado na hora de ser contratado, pois o empregado um havia demonstrado
suas atitudes e habilidades com relação ao trabalho proposto. O empregado dois
não se interessa em exercer grandes funções dentro da confecção. É muito
habilidoso em suas funções, mas se remete a apenas isso, não se interessa em
aprender novas funções. É oferecido o ensinamento, mas talvez por medo de
maiores responsabilidades não aceita e prefere ficar no patamar em que se
encontra.
O empregado três foi contratado em 2007, foi indicado por relações de
amizades com a família do fundador. Mora ao lado da empresa. É bem menos
comprometido com suas obrigações do que o empregado um e o empregado dois.
Não se preocupa em crescer seu cargo. É uma pessoa com ótima educação e boa
personalidade, mas não é ideal para cargos de maior responsabilidade, falta
algumas vezes sem motivos e por isso não é capaz de realizar tarefas superiores. É
um ótimo aliado para tarefas mais simples.
O empregado quatro foi contratado em 2010, é o motorista da empresa
encarregado de distribuir os lotes de mercadoria cortada pronta para ser costurada.
É um cargo de alta confiança, pois tem sob seu domínio grandes quantidades de
mercadorias e é quem matem a comunicação com as prestadoras de serviços, as
costureiras. Ele possui uma visão boa de planejamento e aos poucos esta se
tornando responsável pela formulação das melhores rotas de distribuição e também
esta responsável pela distribuição de mercadorias entres as costureiras, é preciso
analisar onde cada lote pode ser distribuído.
O empregado cinco é novo na empresa, foi contratado na metade deste ano.
Não foi possível fazer uma análise a fundo do mesmo, mas com o pouco tempo em
que esta na empresa já foi possível observar alguns bons valores, como
determinação, vontade de aprender para obter um patamar maior de salário e
grande compromisso com suas responsabilidades. É um empregado com grande
potencial para se tornar responsável por alguma área da empresa futuramente.
As relações desses empregados com o fundador é muito intensa se
comparada em empresas maiores. Essa relação se torna ainda maior quando a
empresa é familiar, pois os membros da família se envolvem mais com os
empregados e isso facilita uma maior aproximação com o fundador.
O empregado um tem grande experiência e possui mais responsabilidades
que qualquer outro empregado na empresa. Sua relação com o fundador é um
pouco intensa. Percebe-se que o empregado um tem certo medo do gestor. Isso se
deve à broncas e expressões de nervosismo do gestor com este funcionário. Isso
pode ser uma barreira para o desenvolvimento de qualquer empregado dentro da
empresa, pois observam que quanto maior forem suas responsabilidades, mais
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estão suscetíveis ao erro e a receberem broncas. O empregado um é muito sensível
e não esta pronto para errar, sofre muito caso algo dê errado.
A relação com o empregado dois já é mais amena. O empregado dois não
possui muitas responsabilidades, realiza muitas tarefas, mas são todas simples e
caso haja algum erro não haverá grandes prejuízos. Por ser bem determinado e
realizar suas tarefas com muito sucesso e cuidado, mesmo sendo simples, ganha
grande crédito com o gestor e não recebe broncas.
Com o emprego três é uma relação bem fria, não existe nenhum contato com
relação a vida fora da empresa, algo que já existe com o empregado um e o
empregado dois, que muitas vezes recebem ajuda para conseguirem adquirir um
bem necessário. O empregado três é como um funcionário comum, chega ao local
de trabalho, realiza suas tarefas e vai embora. É essencial para a produção como
qualquer um, mas não se destaca em nenhum sentido. Talvez por isso a relação
com o gestor seja fria.
O empregado 4 tem uma relação bem próxima, tanto na empresa e como
prestador de serviços. Além de trabalhar como motorista também presta serviços ao
colocar botões em algumas peças de roupas. Por se destacar na parte de
planejamento de rotas e destinos de mercadorias, mantêm uma relação bem
próxima com o gestor. As funções quem agora exercem geralmente eram feitas pelo
gestor, por isso o grau de relação.
A relação entre o gestor e o empregado cinco praticamente não existe. O
gestor ainda considera apenas um empregado qualquer que esta ali apenas para
realizar as tarefas básicas. Devido à uma ausência temporário do gestor, a esposa
do mesmo e seu filho puderam delegar algumas funções ao empregado cinco e foi
possível perceber que o mesmo é capaz de realizar tarefas de maior
responsabilidade e esta disposto a arcar com as conseqüências. Isso aumentou o
grau de contato com a esposa e com o filho, que visam um bom futuro para este
empregado.
Como se pode perceber as relações são bem diferentes do que em uma
empresa comum grande ou pequena. É possível perceber que o gestor lida com os
empregados como se fosse parte de sua família. Isso tem seu lado bom e seu lado
ruim que serão analisados no próximo capítulo.

CAPÍTULO III – AS MUDANÇAS
3.1 QUAIS OS PROBLEMAS ENCONTRADOS
Como em qualquer empresa, muitos problemas foram encontrados na
confecção analisada, muitos deles comuns a pequenas empresas, e alguns muito
mais freqüentes em empresas familiares de menor porte. Esses problemas são
encontrados em todos os setores da empresa, desde os processos de fabricação até
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problemas relacionados à área de RH, e até mesmo problemas familiares que
influenciam dentro da empresa.
3.1.1 PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
O processo de fabricação da empresa não pode ser classificado como ruim,
pois há trinta e quatro anos funciona perfeitamente e sempre rendeu bons resultados
à empresa. O maior problema são os trinta e quatro anos, o mesmo processo é
repetido desde sua fundação e não houve inovações neste processo, o potencial de
produção da empresa é enorme, mas não é aproveitado devido aos modos de
produção defasados e a falta de uma política de regras para organização dos fatores
envolvidos no processo de produção. Podem-se citar alguns exemplos destes
problemas.
A empresa não aderiu à novas tecnologias como a informática. Todas as
operações ainda são feitas através do papel. Todo planejamento de corte do mês ou
da semana é feito em papel sem nenhum tipo de formatação, isto deveria ser feito
em computadores ou em algum tipo de formulário padronizado. O registro do que foi
cortado também é realizado em papel, este já possui algum critério, é anotado em
um caderno em ordem de data, da mesma forma que antes, deveria ser registrado
em algum formulário padronizado ou registrado em sistema integrado da empresa.
Não existe um controle de estoque constante, se o sistema todo fosse
informatizado, a matéria prima seria inserida no sistema e ao realizar-se os cortes,
automaticamente seria debitado do estoque as quantidades realizadas no corte. Isso
com certeza proporcionaria um maior controle do estoque e maior controle sob os
sortimentos de cor, que atualmente é um grande problema, geralmente a proporção
de cores está fora dos padrões entre as entregas de matéria prima. Quando há
necessidade de visualizar o que em estoque, perdem-se aproximadamente seis
horas para se realizar o levantamento e contabilizar os dados.
A informatização do sistema também colaboraria com um fator necessário
todos os meses, os pagamentos dos serviços terceirizados. Como já explicado,
todos os meses é necessário realizar o levantamento do que cada costureira
realizou, levantamento que é feito através das anotações em ordem de data no
caderno de cortes. Esse sistema é completamente propício a erros e toma grandes
horas de trabalho do gestor e seu filho, que poderiam exercer outras funções
durante o processo de pagamento.
Outro problema no processo é a falta de organização dentro da unidade dois,
a unidade um realizou uma grande reforma e agora mantém todos seus estoques de
forma organizada, porém não houve informatização ainda. Na unidade dois a
matéria prima não é separada por modelo, cor ou lote. Isso dificulta muita na hora da
utilização da matéria, é necessário procurar o material necessário e horas são
perdidas com esta fase do processo. Além disso, a falta de organização também
afeta o controle de estoque não informatizado que ocorre com pouca freqüência
atualmente. A falta de organização também afeta os empregados, que não possuem
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lugares fixos para deixarem seus objetos pessoais o que propicia perda de seus
bens.
Outro problema que pode ser inserido neste tópico é o ambiente hostil de
trabalho. Não existe preocupação em transformar o ambiente de trabalho em um
local agradável para se exercer as funções do dia-a-dia. Isso se da pela empresa
esta localizada onde antes era a moradia do fundador, não foram realizadas as
alterações necessárias para se adaptar a empresa na antiga casa, foi-se apenas
anexando desordenadamente novos locais à antiga casa para ampliação do local. O
resultado disso são vários módulos separados, o que reduz ainda mais o espaço
dentro da empresa.
Existe a grande necessidade de um espaço exclusivo para os empregados da
empresa, onde possam guardar seus pertences e se alimentarem em um espaço
adequado. Atualmente não existe um espaço exclusivo para cozinha, onde antes era
a cozinha da casa são armazenadas várias pilhas de tecido e apenas o espaço da
pia e do fogão restaram.
Faltam alguns tipos de empregados dentro da empresa, como uma faxineira e
uma secretária. Essas funções são realizadas pelos empregados atuais da empresa
e que não são especializados nisso. A parte de limpeza, quando exercida, é feita
pelos funcionários que no momento não possuem nada para fazer, ou seja, nunca. A
função de secretária é exercida pelo gestor, atende a todos os telefonemas, e isso o
retira de suas funções a maior parte do tempo, pois são muitos telefonemas durante
todo o dia.
Também necessário contratar mão-de-obra especializada ou qualificar algum
funcionário atual para a realização dos cortes. Apenas o gestor realiza cortes e
atualmente seu filho esta aprendendo, porém esta função deve ser exercida por mão
de obra especializada para que o gestor e seu filho possam realizar de forma
adequada a gestão da empresa.
3.1.2 PROBLEMAS RELACIONADOS ÀS RELAÇÕES DENTRO DA EMPRESA
As relações entre o chefe e seus subordinados são completamente informais.
A informalidade pode trazer alguns benefícios e facilitar a comunicação. O seu lado
negativo é que muitas vezes o funcionário não é tratado como empregado e acaba
sofrendo com atitudes desnecessárias do gestor. Nem o lado positivo da
informalidade é exercido, pois os funcionários têm medo do gestor e não se
comunicam abertamente.
Os empregados não possuem com quem conversar sobre seus problemas
pessoais, sobre problemas com suas famílias, não possuem onde reclamar sobre
suas funções e a empresa. Isso é completamente importante, os empregados não
possuem abertura para opinarem sobre a empresa, e desta forma a confecção
nunca irá evoluir, pois não conhece seus erros e como os mesmos influenciam seus
funcionários. Existe uma necessidade urgente de formar essa abertura com o
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empregado, a esposa do fundador exerce essa função muito pouco, possui uma
forma de pensar muito semelhante ao fundador e assim os empregados também
não se sentem livres para compartilhar seus problemas e opiniões.
O fundador da empresa tem uma mentalidade defasada, não se atualizou,
sua forma de pensar e de interagir com os empregados é completamente
inapropriada para lidar com os empregados. É agressivo ao falar, dá ordens de
forma pejorativa e não de forma firme, como deveria ser, ofende os funcionários
caso os mesmo cometam algum erro. Isso torna o ambiente de trabalho “pesado” e
as ações não ocorrem com leveza, tudo está tomado pelo medo de desaprovação
do gestor.
Essa relação do gestor com os empregados se repete com seus familiares,
porem, a família já convive com o fundador há muito tempo e já tem conhecimento
de como lidar com o mesmo. O filho do fundador, por exemplo, em um ano já teve
mais ousadia em aprender do que qualquer empregado dentro da empresa, por não
possuir medo do gestor, seu pai. Com isso, também é possui observar que um fator
que bloqueia o desejo de aprender tarefas de maior responsabilidade dentro da
empresa é o medo que os funcionários possuem do gestor.
Talvez essa imagem seja proposital, pois o fundador aprecia ter o controle de
todas as operações em suas mãos. Isso nos remete a outro problema, as principais
tarefas estão nas mãos do gestor, caso hajaa algum problema, a empresa
simplesmente para de produzir, pois todo conhecimento esta nas mãos de uma
única pessoa.
3.1.3 PROBLEMAS RELACIONADOS À SUCESSÃO
O problema de sucessão é encontrado nesta empresa, mas em uma
intensidade menor do que na grande parte das empresas brasileiras. Até pouco
tempo atrás esse tema era uma grande preocupação para o fundador desta
confecção. Nenhum de seus filhos havia demonstrado interesses em gerir a
empresa futuramente. No início deste ano (2011), seu filho mais novo, que já cursa
administração de empresas, demonstrou interesse em conhecer o funcionamento da
empresa e um dia chegar ao posto de gestor da empresa.
Devido ao problema citado no último tópico, que o gestor quer ter todas as
obrigações de maior responsabilidade em suas mãos, a sucessão tornou-se mais
complicada nesta confecção. Mesmo com o filho do fundador disposto a aprender e
a exercer as funções de administração da empresa, existe certa resistência por parte
do fundador, talvez por medo de perda do controle da empresa.
A realidade é que o fundador da empresa esta envelhecendo e precisa passar
todo seu conhecimento ao seu sucessor e permitir que o mesmo haja com suas
próprias decisões, o fundador deve intervir quando observar que seu sucessor
realmente esteja cometendo um grande erro. Mas isso não ocorre na confecção, seu
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sucessor toma algumas decisões, mas à última palavra é do fundador, o que causa
grande desestímulo ao sucessor.
3.2 RELAÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS FAMILIARES
Os problemas encontrados na confecção não são exclusivos da mesma e
muito menos exclusivo de empresas familiares. Esses problemas podem ocorrer em
qualquer empresa, mas o mais comum é ocorrer em empresas pequenas e essa
porcentagem se torna ainda maior em empresas familiares. Talvez por fatores que
propiciam os acontecimentos desses entraves.
Um problema exclusivo de empresas familiares que foi citado no último tópico
é a relação entre os familiares dentro da empresa. Muitas vezes ocorrem
desentendimentos fora do ambiente de trabalho e são “levados” em conta dentro da
empresa. Isso pode enfraquecer a imagem dos familiares diante dos empregados da
empresa, mostra que não há união entre eles e enfraquece o poder de direção do
gestor e todos encarregados de governar envolvidos com a família. Outra
conseqüência das brigas é a tentativa de prejudicar outros familiares dentro da
empresa, isso pode afetar negativamente o desempenho da mesma e até mesmo
levar à falência.
A inovação dos processos de produção é outro problema bem comum em
empresas familiares menores e que se encontram na primeira geração ainda,
quando o fundador ainda é gestor. O processo de produção adotado pelo fundador
não visto como algo técnico, e sim como uma tradição, e como em qualquer boa
família, as tradições são muito difíceis de serem rompidas na mesma geração. Uma
tradição pode ser extinta na passagem de hábitos entre uma geração e sua
sucessora. Mas dificilmente uma geração que exerce algum tipo de tradição a deixa
de realizar.
A forma de tratar os empregados da empresa inadequadamente é muito
influenciada pelo modo de pensar do fundador. Não se pode dizer que em empresas
de primeira ou segunda geração os empregados são tratados de forma inadequada
pelo gestor. Mas um fato interessante que se pode observar é que o tratamento com
os empregados não é igual ao tratamento em uma empresa comum. O fundador da
empresa trata o seu negócio como se fosse sua família, pelo menos enquanto a
empresa possuir poucos empregados. Com isso, seus empregados são tratados
como família. No exemplo, a relação entre o fundador e os empregados é
complicada, e entre a família e o fundador também acontece uma relação tensa.
Neste caso, isso se deve à personalidade da pessoa estudada.
A falta de estrutura ao empregado é algo mais comum em empresas
pequenas, não é exclusivo das empresas familiares. Porém, como já foi afirmado
durante todo o trabalho, grande parte das pequenas empresas são familiares. O
motivo da falta de estrutura ao empregado não esta ligada às empresas familiares e
sim à pequenas empresas. Isso não quer dizer que todas pequenas empresas não
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dão suporte ao empregado, mas isso ocorre com maior freqüência em empresas de
menor porte.
O fato do fundador da empresa desejar ter o controle de todas as operações
com maior responsabilidade é uma realidade em muitas empresas familiares. Isso
acontece porque geralmente no inicio da empresa o fundador se envolve em todas
as etapas do processo de produção e em todas as áreas da empresa, e quando a
empresa começa a crescer é necessário delegar as tarefas para novos funcionários,
mas o fundador não delega as principais tarefas e fica sobrecarregado e
consequentemente atrasa todo o processo da empresa. Os fundadores mais
conservadores não confiam que outras pessoas consigam realizar suas tarefas do
mesmo modo que ele. Isso realmente pode acontecer, mas o gestor, ou fundador,
passa a ter a função de supervisionar o serviço de seus subordinados e corrigi-los.
O problema da organização também não esta relacionado com o fato da
empresa ser familiar ou não. Isso vem da mentalidade do gestor da empresa. Isso é
comprovado por um exemplo, outra confecção familiar, com o mesmo perfil da
empresa estudada, foi analisado que o ambiente de trabalho era extremamente
organizado e limpo todos os dias. Esse fator é facilmente mudado a qualquer
momento, não é um fardo para as empresas familiares, basta apenas se determinar
novas regras e hábitos para manter o ambiente mais limpo. Outro fator que pode ser
encaixado aqui é o ambiente hostil de trabalho, também não existe nenhuma relação
com empresas familiares. Isso pode ser relacionado com empresas pequenas, o
ambiente hostil é justificado pelo fato da empresa não possuir capital para tornar o
ambiente melhor. Mas esse não é o caso da confecção estudada.
3.3 A SUCESSÃO PARA TODAS AS EMPRESAS FAMILIARES
A sucessão é o grande problema das empresas familiares atualmente. Não
encontramos esse problema com tanta intensidade na empresa analisada, pois o
sucessor já exerce funções dentro da empresa e já estuda administração que o
auxiliará na gestão e sucessão da empresa. Mas na grande maioria das empresas
familiares isso não ocorre, o que pode levar ao fechamento ou venda da empresa
familiar.
É muito natural que os gestores de empresas familiares, sejam elas grandes
ou pequenas, queiram que seu sucessor seja principalmente um filho ou filha, ou até
mesmo algum sobrinho. Mas na sociedade atual, os descendentes possuem muito
mais liberdade de escolha do que nas décadas anteriores, as famílias estão se
tornando cada vez mais liberais com relação ao destino de seus filhos, o que é um
fato muito bom. Com esse liberalismo, muitas vezes os filhos não se interessam em
seguir com a empresa que já é da família, simplesmente querem seguir uma carreira
completamente diferente.
Isso causa preocupações nos donos de empresas familiares, pois se
preocupam com o destino de sua empresa. Isso é um problema tão discutido
atualmente, que já existem cursos especializados em sucessão de empresas
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familiares com uma duração inferior à um curso de administração, que não foca em
empresas familiares.
Existem várias opções para o destino de uma empresa familiar após seu
gestor não poder mais exercer sua função, ou por doença, por vontade ou o mais
comum que é o óbito. Alguns destinos para a empresa são:










Continuação por sucessor: o gestor da empresa, que pode ser seu
fundador ou um sucessor de outra geração, consegue o apoio de um
descendente para tomar o poder da empresa. Geralmente essa é a
opção mais desejada pelo gestor, pois não quer que a empresa mude
sua cultura e que continue a crescer, acredita que apenas um
descendente é capaz de realizar essa tarefa, pois há muito valor
sentimental envolvido.
Contratação de um gestor e a propriedade da empresa continua nas
mãos dos descendentes: ocorre quando nenhum descendente quer se
envolver com a empresa, eles desejam apenas o lucro e estão disposto
a tomar as decisões mais importantes para auxiliar o gestor. A empresa
continua sendo considerada familiar, pois a propriedade ainda é da
família fundadora.
Manter a empresa apenas como um investimento: Não se envolver
mais com a empresa e tornam-se apenas acionistas da empresa.
Utilizam o dinheiro da forma que desejam, podem investir em qualquer
outro setor.
Vender a empresa: passar a empresa familiar para outro investidor ou
pessoa que queira administrá-la. Geralmente é a melhor opção quando
ninguém da família tem interesse em manter qualquer contato com a
empresa, e o dinheiro pode ser compartilhado pelos seus
descendentes.
Fechar a empresa: ocorre quando não há interesse por parte da família
e nem por parte de investidores externos. A única saída é o
fechamento das portas da empresa.

Pode-se observar que existem muitas alternativas para o futuro de uma
empresa familiar, mas o desejo real de um gestor atual é que a sucessão da família
continue por tempo indeterminado, pois existem valores sentimentais envolvidos
com a empresa por parte do gestor atual.
3.3.1 POSSÍVEIS SOLIUÇÕES PARA OS PROBLEMAS ENCONTRADOS
Muitos problemas foram apresentados anteriormente, e como parte do
objetivo deste trabalho, serão apresentadas algumas soluções para a resolução dos
problemas que apresenta a confecção estudada. Essas soluções não são
destinadas apenas à empresa estudada, mas sim à todas empresas familiares de
pequeno porte, e talvez até mesmo à empresas familiares de maior porte.
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A informatização da empresa é de total necessidade. O gestor deve passar a
confiar nas máquinas e perceber que programas de auxilio à administração poupam
muito tempo, evitam erros e possibilitam rápidas tomadas de decisões. Além desses
benefícios também possibilita que uma pessoa menos qualificada exerça funções
mais complexas, pois não haverá necessidades de realizar contas, seria apenas
lançar os dados no sistema.
O ideal seria um sistema integrado com todas as unidades da empresa,
desde o estoque até saída de mercadorias. Inicialmente seria lançado no sistema o
estoque disponível na empresa, separado por modelo, cor e peso, esse lançamento
seria realizado logo após a entrega. O planejamento de cortes também seria lançado
no sistema, o que ajudaria a indicar exatamente o que irá faltar de matéria prima
para produzir o que está planejado.
No momento do corte seriam lançados no sistema o modelo que esta sendo
cortado e as peças de tecido que estão sendo utilizadas. Isso já controlaria o
estoque. Após o corte do tecido deveria ser lançado no sistema quantos lotes foram
provenientes do corte realizado, com detalhes de tamanhos e quantidades. Após
isso,o próximo lançamento seria realizado no momento de expedição de mercadoria
para as oficinas de costuras, seria o momento de inserir qual o destino de cada lote.
Após isso seria necessário apenas identificar no sistema quais lotes estão prontos
nas oficinas e se já foram coletados ou não.
Todo esse processo colaboraria também para o planejamento de rotas, pois
estariam inseridas no sistema todas as variáveis necessárias para o motorista
planejar seu trajeto de forma muito mais rápida. Os pagamentos dos serviços
terceirizados seriam agilizados e os erros seriam minimizados, pois ao lançar qual
costureira manufaturou cada lote o sistema calcularia a quantidade com relação ao
preço e mostraria o valor que cada costureira deveria receber. Junto a isso se pode
integrar um sistema de pagamentos integrado ao banco que automaticamente
deposita os valores na conta de cada uma, com permissão de algum responsável
pela área de pagamentos.
A organização é um fator de urgência dentro da confecção analisada, o layout
(disposição dos recursos transformadores e transformados) deve ser completamente
reestruturado para haver um maior aproveitamento de espaço e maior agilidade na
locomoção da matéria prima para as mesas de corte. Há também a necessidade de
haver uma separação clara entre modelos de tecidos e cores, pois isso é outro fator
que atrasa o início do processo de desenrolamento de tecido nas mesas de corte,
como o tecido está todo misturado, os funcionários demoram até conseguirem
identificar e carregar o material necessário para as mesas. Dentro deste quesito, a
organização, pode-se incluir o que já foi citado, a informatização, que eliminaria
todos os papeis espalhados com relação aos cortes e lotes formados.
O ambiente hostil de trabalho é algo para se preocupar bastante, pois os
empregados atuais são bons e seria um grande prejuízo perde-los, estão
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descontentes com o ambiente. Deve-se oferecer um ambiente agradável para a
realização das tarefas, pois o funcionário passa todo o seu dia nesse local e deve
sentir-se bem e seguro. A segurança atualmente não é um problema, mas nunca foi
levada em conta, sua situação atual é por puro acaso. Uma maior integração entre
os ambientes, boa iluminação, pintura nova e um ambiente sempre limpo não
estimulam o trabalhador a render mais, mas quando não exercidos, fazem com que
o rendimento do funcionário caia. Junto à reforma do ambiente, deve ser construído
um espaço para o empregado, com banheiros separados, armários para guardar
seus pertences e uma cozinha com estrutura para aquecer comida e realização de
pausas para o café.
Uma solução que pode ser tomada em maior prazo é a contratação ou
especialização dos empregados para determinadas tarefas, como o corte,
lançamentos no sistema que será inserido, planejamento do que deverá ser retirado
em cada corte. São tarefas simples que necessitam de mais pessoas para que a
produção consiga aumentar. Dentro dessas mudanças, é necessário que o fundador
e atual gestor altere seu comportamento com relação às tarefas da empresa, o
mesmo deve parar de tentar realizar todas as tarefas por conta própria, essa forma
de controle prejudica a produção da empresa e a si mesmo, que acaba com muitas
obrigações e consequentemente muito estresse. É necessário delegar as funções,
pois somente dessa forma é possível se focar nas obrigações mais importantes e
realizá-las com maior sucesso.
Outro problema a ser resolvido pode ser relacionado com a necessidade de
contratação de pessoas especializadas. Existe a grande necessidade de se criar um
departamento de Recursos Humanos, o empregado necessita de um espaço onde
pode compartilhar seus problemas, planejar sua carreira e conversar sobre qualquer
assunto relacionado a ele. Esse departamento pode se responsabilizar pelos
pagamentos também, o que libera um pouco da responsabilidade do gestor para
outras funções. Apesar da empresa não infringir leis trabalhistas, o setor de recursos
humanos serviria para monitorar e realizar mudanças na rotina de trabalho dos
funcionários, para manter o bem estar de todos e fazer com que a empresa não
infrinja as leis trabalhistas.
O gestor da empresa deve se conscientizar com relação ao seu
relacionamento com os empregados. Deve perceber que a empresa e seus
empregados não são sua casa e sua família. Tudo o que existe dentro do ambiente
da confecção são relações de trabalho que devem ser executadas com muito
respeito e responsabilidade. A partir dessa conscientização por parte do gestor, será
possível cobrar bons modos dos empregados e compromisso com suas funções.
Além disso, o ambiente não terá um clima pesado entre chefe e funcionário, que
geralmente ocorre, em qualquer tipo de empresa, não somente em empresas
familiares.
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A formalidade nas relações é importante para o funcionário firmar seu
compromisso com suas obrigações. Dentro de empresas familiares pequenas a
maior parte das relações são informais, e muitas vezes isso pode soar de uma forma
errada para o empregado, faz com que o mesmo se acomode e não de o máximo de
si para realizar suas tarefas. Para que a confecção alcance esse patamar em suas
relações, é importante realizar uma carta de princípios da empresa que estabeleça
valores e regras para todos inseridos naquele ambiente e fazer com que essa carta
esteja ao alcance do conhecimento de todos os funcionários e gestores. Deve ser
realizada com bom senso e com base na ética e direitos de todos inseridos naquele
local de trabalho.
Com relação à sucessão, o fundador da confecção deve reconhecer a
necessidade de passar todo seu conhecimento ao próximo gestor, que no caso é
seu filho, pois com o tempo não poderá exercer mais todas as funções que desejar,
e seu sucessor terá de assumir. Caso o mesmo não tenha todo conhecimento
necessário, a confecção pode sofrer uma grande decadência em sua produção e até
mesmo ir à falência. O ideal é seguir com a freqüência de seu filho ao seu lado e lhe
passar o conhecimento aos poucos, deixá-lo exercer grandes responsabilidades
gradativamente até que consiga ter controle total da empresa. O fundador pode
continuar a exercer função na empresa, mas caso queira sair por qualquer motivo,
poderá o fazer, pois a empresa pode ser perfeitamente controlada por seu sucessor.

CONCLUSÃO
A empresa estudada encaixa-se no perfil descrito pelos autores estudados
sobre o que é uma empresa familiar. Dentre várias definições pode-se encaixar a
empresa estudada em todas elas, devido ao novo sucessor da família que já esta
inserido no ambiente de trabalho da empresa familiar. Isso faz com que a empresa
se encontre na segunda geração. Também existe o desejo por parte do fundador
que a empresa seja repassada ao seu sucessor para que se prolongue sua história
na família. Podemos considerá-la uma empresa bem familiar de acordo com a
escala F-PEC de Astrachan.
Com relação à empresa estudada, podemos analisar que seu funcionamento
ainda tem um longo caminho para um ótimo funcionamento. Possui características
bem marcantes de pequenas empresas e algumas características exclusivas de
empresas familiares, como a “confusão” por parte do gestor entre as duas partes de
sua vida, a família e a empresa. Neste caso, o gestor visualiza a empresa como sua
família e devido à isso tem alguns comportamentos inapropriados. Mas apesar
disso, nunca um empregado foi mal tratado ou deixou de lado seus direitos, mesmo
sendo uma pequena empresa, sempre houve preocupação em cumprir os direitos do
empregado, nunca recebem atrasado ou deixam de receber as horas extras
exercidas. Esses valores são marcantes nesta empresa familiar e devem ser
mantidos durante as próximas gerações, isto pode ser um fator que leve a empresa
ao sucesso no futuro, pois respeita seu empregado e pode ser um dos melhores
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lugares para se trabalhar caso carregue seus valores. Esse com certeza, é um dos
objetivos da nova gestão que esta por vir.
As mudanças propostas no capítulo três foram tomadas com relação ao
sistema existente e visam melhorar as relações dentro da empresa familiar, tanto
com os empregados e com os familiares. As mudanças também visam melhorias
para todo o processo produtivo, que aos poucos esta se desenvolvendo e necessita
de muita orientação para que ampliação ocorra de forma coordenada e não torne-se
prejudicial após as mudanças, devido à falhas no projeto ou prejuízos para a
empresa.
As alterações serão aplicadas e com
analisados e discutidos com relação ao que foi
ótimo estudo de caso e trará a oportunidade
aplicarem em suas empresas o que julgarem
negócios familiares.

o tempo seus resultados serão
proposto neste trabalho. Será um
de outros gestores assistirem e
serem boas soluções para seus
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objeto de estudo a criatividade. A criatividade nas pessoas, o
produto criativo, a economia criativa, características de pessoas altamente criativas, além dos
processos para se chegar aos produtos criativos.
Atualmente o mercado de trabalho exige características mais subjetivas que objetivas
de candidatos: trabalho em equipe, liderança, motivação, determinação, criatividade, dentre
outros. Na minha visão, o mais importante deles é a criatividade. Através da criatividade
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situações adversas podem ser controladas de forma inovadora, e essa palavra inovação é pauta
na agenda de todas empresas que pretendem se manter competitivas no futuro. Aprender a ser
criativo ou explorar a criatividade pessoal de cada um é um fator decisivo para o sucesso
pessoal, profissional e coletivo. O mercado de trabalho precisa de pessoas criativas para
encontrar novos produtos, mercados, processos, modelos de negócios, para encontrar outras
pessoas criativas. O mundo acadêmico precisa de pesquisadores criativos, que vejam o que os
outros não vêem que consigam ter uma ótica diferente na resolução de problemas, além de
encontrar novos problemas. Na vida pessoal também é importante ser criativo, pois com as
complexidades das relações pessoais aumentando a cada dia, com o pouco tempo, há
necessidade de ser tornar mais criativo.
É importante conhecer as ferramentas para estímulo da criatividade, bem como as
consequências de reprimí-la. Educadores devem estar atentos à essa questão, principalmente
na fase da infância, onde a criança explora sem medo o mundo ao seu redor, mas também se
sentirá acuada mediante qualquer bloqueio, e possivelmente reprimirá seu potencial criativo,
causando prejuízos a ela mesma e a sociedade.
Esse trabalho tem por objetivo explicar um pouco desse mundo da criatividade. No capítulo
um será apresentado algumas abordagens da criatividade, de onde ela vêm, como ela é vista
por algumas correntes filosóficas, psicológicas e biológicas. Também irá descrever algumas
consequências do blooqueio a essa criatividade emergente nas crianças, o que irá causar
vários problemas em sua vida adulta.
No capítulo dois o processo criativo é o foco. Como a nossa mente processa as
informações para que cheguemos a uma solução criativa? Quais as características de um
ambiente favorável à criatividade, além de algumas metodologias para explorar o potencial
criativo, mesmo das pessoas menos criativas, pois através de técnicas é possível alcançar
resultados positivos na solução de problemas.
O Capítulo três fecha o trabalho mostrando algumas técnicas/testes para se avaliar a
personalidade criativa, são testes quantitativos e qualitativos que mostram o potencial criador
de cada um.

CAPÍTULO I - CRIATIVIDADE
Esse capítulo tem o objetivo de mostrar alguns conceitos de criatividade, bem como a as
consequências do desestímulo além da diferença entre criatividade e inteligência.
1.1 O QUE É CRIATIVIDADE?

A criatividade é um conceito complexo, dificil de ser definir, pois pode ser usado em
perspectivas muito diferentes.
Existem várias definições para a palavra criatividade. Biólogos, sociólogos,
economistas, psicólogos e diversos outros profissionais estudaram esse fenôneno.
Algumas definições:
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"Criatividade é o processo que resulta em um produto novo, que é
aceito como útil, e/ou satisfatório por um número significativo de
pessoas em algum ponto no tempo" (Stein, 1974)

"Criatividade representa
original" (Anderson, 1965)

a

emergência

de

algo

único

e

"Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas,
deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a
dificuldade, buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das
deficiências; testar e retestar estas hipóteses; e, finalmente, comunicar
os resultados" (Torrance, 1965)

“Criatividade é uma forma inconsciente de solução de conflitos.”
(Freud,1958)

“O processo criativo consiste na ativação de um inconsciente coletivo
ou pessoal, elaborando ou moldando imagens arquétipas em trabalhos
finais.” (Jung)

“Qualidade ou estado de ser criativo. Capacidade de criar.”
(Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, 2010)

Muito se comenta sobre as relações que envolvem a criatividade e a inteligência, tanto
que uma pesquisa publicada em 2010 - no periódico Estudos de Psicologia - avaliou que,
devido à fraca relação entre elas, a criatividade pode ser encontrada em qualquer nível de
inteligência.
Inteligência não é evidência de criatividade. Inteligência compreende a capacidade de
aprender e raciocinar. Um conjunto de notas excelentes, com média entre 9.0 e 10.0, não nos
permite qualificar a pessoa como criativa também. A criatividade, por outro lado, é a
capacidade de gerar novas idéias, conhecimentos e produtos. Nesse sentido, os indivíduos
criativos, diferentemente dos inteligentes, apresentam outros padrões comportamentais além
daqueles apresentados anteriormente, que o fazem:


Pensar e elaborar idéias e soluções com facilidade.
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Adaptar idéias e soluções, abandonando abordagens antigas e adotando novas idéias e
formas de pensar.
Apresentar idéias originais e incomuns.
Utilizar o raciocínio divergente e convergente.
Identificar e avaliar dificuldades e deficiências em idéias e produtos.
Redefinir idéias e abordagens antigas de um modo novo.

Sendo assim, nem toda pessoa inteligente é criativa, e nem toda criativa é inteligente.
Há um caso de uma garota, estudante de doutorado de uma instituição norte americana
renomada, que possuía excelentes notas, isto é, apenas conceito A em seu histórico.
Entretanto, essa garota não foi capaz de apresentar uma proposta de tese de doutorado. Na
ocasião, o orientador dela (e também a instituição) que considerava mais importante o aluno
ter no histórico um conjunto excelente de notas a ajudou no processo de formulação do
problema ainda não tratado, bem como nas possíveis soluções que poderiam ser empregadas.
Trata-se de um exemplo de pessoa inteligente, mas de pouca criatividade.
Diversas pessoas altamente inteligentes são percebidas pela sociedade como altamente
criativas, embora essa relação não seja percebida em testes. Amabile observou que níveis
baixos de inteligência quase sempre estão correlacionados com níveis baixos de criatividade,
mas níveis altos de inteligência, todos os níveis de criatividade são encontrados.
A fraca relação entre inteligência e criatividade na amostra brasileira também foi
confirmada por Escalante (1988) e também em uma amostra chilena, desta forma podemos
ver que a relação ou a falta dela entre criatividade e inteligência é transcultural e não podem
ser confundidas.

1.2 ORIGENS DA CRIATIVIDADE
Abordagem filosófica da criatividade
Na época em que tudo era atribuído aos deuses, a criatividade teve sua primeira
concepção. Segundo Platão no momento da criação o homem perdia o controle de si mesmo,
passando a um domínio de um poder superior. (Kneller,1978)
Outra concepção de criatividade na antiguidade, é relacionar a mesma à loucura. A
espontaneidade do artista, a irracionalidade, a originalidade de pensamento, a ruptura com o
tradicional, levam o artista a destoar das regras e dos comportamentos estabelecidos e
esperados pela sociedadem fazendo com que ele seja julgado anormal ou louco.
(Foucault,1981).
Descartes tinha a noção de mente separada do corpo, ou dualismo do ser humano,
acreditava que o sujeito criativo teria uma capacidade incontrolável, ou uma capacidade de
intuição. O indivíduo criativo não é mais percebido como louco, mas como uma pessoa com
capacidade de intuição altamente desenvolvida, entretando, ainda é considerada diferente, por
possuir um dom raro. (Fraise, Piaget & Reuchlin,1972).
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Abordagem biológica da criatividade
Ao desenvolver a teoria evolucionista, Darwin transformou o conceito de criatividade,
a mesma passou a ser vista como força criadora, inerente à vida.
“A evolução orgânica é criadora, pois está sempre a gerar novas
espécies, é uma força vital, com inesgotável variedade de
formas, sem precedentes e sem repetições.” (Kneller,1798)
Galton, seguidor de Darwin, acreditava que a criatividade era genética, ou seja, estava
condicionada aos genes e não poderia ser ensinada.
Essas ideias, até hoje, causam impacto e influenciam em algumas culturas. A crença de que a
criatividade não pode ser ensinada e/ou é herdada via genes. É bem comum ouvir frases do
tipo “Eu não sou criativo, nem adianta!” , “Eu não nasci criativo.” ou ainda “Eu não tenho
esse dom.”
A criatividade para Alencar (1995) torna-se desta forma, uma ferramenta adequada para:
a) encontrarem-se maneiras de fazer mais com menos;
b) reduzir custos;
c) simplificar processos e sistemas;
d) aumentar a lucratividade;
e) encontrar novos usos para produtos antigos;
f) encontrar novos segmentos de mercado;
g) diferenciar seu currículo;
h) desenvolver novos produtos.
Para Basto (2000), ser criativo não significa um privilégio de apenas um grupo de pessoas, a
criatividade faz parte de um processo de aprendizagem, a partir de um ambiente propício ao
seu desenvolvimento e de um estímulo constante a geração de novas idéias.
Neste contexto, para exercer a criatividade, torna-se necessário estimular o pensamento
criativo de cada pessoa, visto que o mesmo é inerente a cada um.
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Figura 1 Fonte: Souza; Terra; Martins & Dal Sasso (2005) - Representação Gráfica do Conceito de Criatividade

A criatividade segundo os autores, apresentada na figura 1, é apresentada como
processo e como expressão da arte de criar que emerge da dialógica circular de estímulos
externos, a partir de domínios como a sensibilidade, a emoção, a motivação, a percepção, a
curiosidade, as habilidades técnicas e cognitivas integradas à ciência, à tecnologia, à
sociedade e ao ambiente. Esses domínios encontram-se em completa e complexa interação de
forma dinâmica e contínua no sentido de gerar um resultado. Resultado esse que nem sempre
poderá ser a solução para um problema, mas a condição para desenvolver e vislumbrar outras
possibilidades de conhecimento e/ou de intervenção.
Deste modo entende-se que todas as pessoas têm capacidade para serem criativas. A
realização do potencial criativo depende da motivação, dos estímulos externos (ambiente e
contexto) e internos (pessoal).

Abordagem psicológica da criatividade
A partir do empirismo, movimento científico-social que surgiu na Inglaterra durante o
século XVII, onde as ideias deveriam ser formadas, percebidas somente através de
experiências. Essa teoria trouxe consigo algumas contribuições para o estudo da criatividade.
Frederic Skinner, psicólogo e propositor do Behaviorismo radical, abordagem da
psicologia que busca entender o comportamento humano através da inter-relação entre
ambiente e história de vida do indivíduo. No campo da criatividade ele propôs que a
criatividade seria formada por associações, estímulo e resposta, caracterizada pelo fato de que
elementos associados não parecem relacionados. Como exemplo, ele dá o seguinte:
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“Um compositor que gera várias melodias, ou o pintos que cria uma
série de obras, estão de comportando assim por receber um reforço,
seja ele qual for.”(Skinner, 1979)

Freud se referiu ao processo criativo como uma força emergente do inconsciente, que
chegava à consciência. Quanto mais rígida fosse a pessoa, maiores dificuldades teria para
iniciar o processo criativo, e essas forças poderiam reverter-se em neuroses por não serem
vivenciadas de forma positiva. Freud via o processo criativo como forma de sublimação dos
instintos sexuais primitivos, em atividades artísticas ou científicas, socialmente aceitas.
Freud ainda propõe que o comportamento criativo adulto é um substituto das
brincadeiras infantis, assim como a criança resolve seus problemas através de jogos,
brincadeiras, dramatizações ou desenhos, o adulto também transfigugaria seus conflitos em
produção criativa.
“A realização dos desejos de adultos, através do sonhar
acordado, é um substituto dos jogos imaginários infantis.”
(Freud,1958)
Para outro famoso psicanalista, Carl Jung, o processo criativo consiste na ativação de
um inconsciente coletivo ou pessoal, elaborando ou moldando imagens arquétipas em
trabalhos finais. Ou seja, o processo criativo não depende somente do inconsciente, havendo
necessidade de energia física para trazê-los à superfície.
Para a abordagem psicológica humanista, a criatividade é vista como uma tendência
do ser humano para alcançar a auto-realização.
Abraham Maslow, criador da hierarquia de necessidades, era adepto dessa corrente de
pensamento, e apresentou uma interpretação da criatividade, onde os conceitos de autorealização e totalidade pessoal estavam presentes. Como pode ver em sua pirâmide de
hierarquia, a criatividade aparece no topo, como ingrediente para auto-realização.
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Figura 2 - Retirado da Wikipedia dia 20.09.2011

Para Piaget, a criatividade ou imaginação criadora viria do processo de assimilação, em estado
de espontaneidade. Ele acreditava que a criatividade não diminuiria com a idade, mas sim
seria integrada com a inteligência, em um processo de acomodação.

Abordagem psicoeducacional da criatividade
Para J.P Guilford, a mente humana age de maneira tridimensional, abrangendo:
 Operações – Desenvolvidas ao se pensar
 Conteúdo – Sobre o que se pensa
 Produtos – O resultado do processo
No sentido de fazer operações, Guilford remete à: Cognição, memória produção convergente
e divergente, avaliação.
No sentido de conteúdo, Guilford diz que esse conteúdo pode ser: visual, simbólico,
semântico, comportamental ou auditivo.
E por fim, quando fala em produto, pode ser: unitário, classes, relações, sistemas,
transformações ou implicações.
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A figura abaixo representa a teoria de Guilford:

Através desse modelo, Guilford acredita que a criatividade reside em ter pensamentos
divergentes, ou seja, produção divergente, independente do conteúdo e da operação, o produto
deveria ser divergente, para ser criativo. Dessa maneira, o pensamento criativo é a obtenção
de respostas diferentes e alternativas.
Para avaliar a produção divergente, Guilford propôs quatro medidas de avaliação, são elas:
fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração.

Fluência: A capacidade de gerar grande número de ideias, onde a fluência pode ser encaixada
em 3 categorias a saber: ideativa, associativa e expressiva. Na fluencia ideativa a produção de
ideias é decorrente de uma situação problema. A fluencia associativa é gerar ideias para uma
determinada área de conhecimento e a fluencia expressiva é gerar ideias para atender a certos
limites.
Flexibilidade: É a mudança do significado ou interpretação de algo. Para Guilford, há dois
tipos de flexibilidade, a espontânea e a adaptativa. A espontânea é a mudança na
direcionalidade do pensamento sem nenhuma restrição, já a adaptativa é a com
direcionalidade do pensamento.
Originalidade: É a produção de respostas diferentes ou incomuns. Nesse quesito, não é
avaliada a fluência e sim as respostas incomuns, a quantidade delas.
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Elaboração: É a habilidade necessária para planejamento e organização. É o detalhamento
para se alcançar um determinado objetivo.
Para Torrence, grande estudioso do campo da criatividade, o processo criativo vai
além do ter ideias, é necessário obter feed-back ou avaliação das pessoas ao nosso redor. Ao
ser avaliado o indivíduo consegue perceber deficiências em seu produto, e voltar a fase inicial
do processo criativo, para fazer novamente e melhor.

Abordagem psicofisiológica da criatividade
Há vários estudos em andamento sobre os hemisférios cerebrais. Onde um lado é o
racional, analógico e o outro criativo. O lado do cérebro que incentivam a criança e o jovem
usar é o esquerdo, ele tem mais influência, desde a escolha da carreira profissional até os
relacionamentos pessoais.
O lado esquerdo do cérebro trabalha a parte lógica, exata, calculista, voltada para a
razão, também a fala e a linguagem. O lado direito do cérebro é o inverso, trabalha com
o abstrato, com imagens, rima, música, ritmo, criatividade

Segundo Torrance (1982), há a tendência de se equalizar os hemisfério direito com
comportamentos criativos, essa abordagem foi abandonada ao perceber que os dois lados do
cérebro contribuem para a produção criativa. Em uma primeira etapa o hemisfério direito tem
o papel de perceber o problema de maneira global, intuitiva, emocional, posteriormente, o
hemisfério esquerdo deve analisar as soluções encontradas pelo hemisfério direito, modificálas, avaliá-las e elaborar um produto final.
Kirton, 1987, destacou que os hemisférios direito e esquerdo tem estilos diferentes,
logo abaixo estão as características de cada um deles:
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Kirtin, salienta que não existem 2 estilos puros, a possibilidade de um individuo
inovador elaborar suas ideias vai depender do seu grau de motivação e persistência, enquanto
que para o indivíduo adaptador a capacidade de ter ideias vai depender do grau de tolerância
às ambiguidades.
Portanto, o pensamento criativo decorre da integração entre esses dois hemisférios e a
predominancia de um em relação ao outro pode causar prejuízos a produção criativa.

1.3 BLOQUEIO À CRIATIVIDADE
A abordagem sociológica demonstra que os valores e critérios utilizados no
julgamento dos produtos criativos depende do meio social ao qual o individuo pertence.
Observa-se que a oportunidade para expressão criatvida não está igualmente distruibuida entre
as camadas populacionais, ela varia de acordo com criterios socioeconomicos, sexo e faixa
etária.
Algumas pesquisas mostram que a oportunidade de mostrar a criatividade são menores
para as mulheres (Torrance, 1983).
Amabile (1983) demonstrou em seus estudos que a criatividade não deve ser analisada
sem incorporar o contexto na qual o individuo está inserido. Esses estudos mostraram que o
ambiente pode ser estimulador, repressor, punidor ou recompensador.
Para Amabile (1983) há alguns fatores que determinam a criatividade: Motivação
intrínseca e motivação extrínseca.
Motivação intrínseca: Nesse caso as pessoas são controladas internamente, a vontade
de criar deriva de fatores internos.
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Motivação extrínseca: Nesse tipo de motivação as pessoas são controladas por
influencias externas, há vontade de obter sucesso em algo e/ou ser reconhecida.
Einstein por exemplo, escreveu sobre seu desinteresse na área cientifica quando estava
estudando no colégio militar n Alemanha, onde por sinal, havia muita pressão para o sucesso.
Amabile menfatiza que a motivação mais importante é a interna, pois o individuo terá
mais chances de desabrochar criativamente, ao contrário da motivação externa que muitas
vezes pode ser prejudicial para criatividade.
Bloqueio a criatividade
Segundo Jones (1993), os bloqueios ao advento da criatividade e comportamento
criativo advém da própria sociedade em primeiro lugar. Pode-se citar também as barreiras
perceptuais e emocionais.
Barreiras culturais: A sociedade pune ou exclui o indivíduo que é diferente, e ser criativo é
pensar diferente, o indivíduo que diverge das normas sociais incomoda, quebra as estruturas
pré estabelecidas. A sociedade se agarra em regras e tradições para justificar o que existe e
desvaloriza o que é subjetivo e imensurável.
Algumas coisas que dizemos ou ouvimos ao apresentarem uma ideia criativa/diferente
(Isaksen & Treffinger, 1985)







Essa ideia é ridícula
Vai custar muito caro
Isso é coisa para pensar no futuro
Não está no orçamento
Não é adequado para nossa cidade
Já funcionou antes?

Frases desse tipo pode matar qualquer ideia inovadora.
Outra barreira cultural e que causa grandes desajustes emocionais, além de reprimir a
criatividade, é a expectativa de comportamentos e atitudes que se enquadram no papel sexual
tradicional, como a mulher que principalmente no passado teve sua criatividade reprimida.
A pessoa criativa é andrógena, não importa se é homem ou mulher, qualquer um pode ser
criativo, porém por questões históricas a mulher foi reprimida durante séculos, e hoje busca
manifestar seu potencial criativo cada vez mais.
Repressão da criatividade na mulher, por etapas de desenvolvimento:
Infância: Meninas são ensinadas a serem submissas, passivas ,enquanto homens são mais
agressivos, a menina é mais protegida, o menino deve ser forte, independente e livre, caso se
comporte de forma contrária corre o risco de virar mulher (Beauvoir, 1949).
Vida adulta: A mulher deve se satisfazer tradicionalmente através de casamento e
materninadade. Essa visão gera problemas nas mulheres que por diversas razões não casaram
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ou não tiveram filhos, e a mulher que foge essa ‘regra’ e busca sucesso profissional é
considerada estranha e isso gera repressão pela sociedade.
Barreiras internas da mulher: Medo do sucesso, sentimento de engano e complexo de
cinderela.
O medo do sucesso foi bastante investigado pela psicóloga Horner (1972), a fim de
analisar o porquê das diferenças entre homens e mulheres nas realizações acadêmicas,
intelectuais e criativas.
Em uma pesquisa que fez descobriu que dentre estudantes de medicina 90% dos homens eram
positivos em relação ao seu sucesso no futuro. Entretanto, as mulheres, mais de 75% ficaram
confusas ao responder essa pergunta, algumas respostas tinham por trás a ideia de perder a
feminilidade, ser rejeitada ou destruida pela sociedade.
O sentimento de engano ou de ser uma impostora aparece em muitas mulheres (Kerr,
1987). Apesar de terem provas que são inteligentes, capazes, algumas estão convencidas que
apenas têm sorte e as pessoas são muito indulgentes com elas.
O complexo de cinderela, ou desejo de ser salva, estudado por Dowling (1981), esse
sentimento está enraizado nas mulheres, nem o movimento feminista conseguiu solucionar.
Trata-se de uma necessidade intensa de ser ‘salva’, protegida, de ter alguém mais forte pra
sustentá-las.






Barreiras perceptuais que mais trazem bloqueios à criatividade:
Dificuldade de perceber ou de ser sensível aos problemas
Busca de soluções rápidas e imediatas
Inabilidade de ver o problema de outro enfoque
Dificuldade de suspender julgamentos e críticas

Os bloqueios menciodados estão relacionados com a incapacidade de resolver problemas
criativamente. O indivíduo que não se abre a novas percepções, que não vê as coisas sobre
outro ponto de vista, não conseguirá ser criativo.
Para ser mais criativo o indivíduo deverá ser cognitivamente flexível, deve ser capaz de
reformular um problema e gerar novas possibilidades de soluções.
Exemplo:
Quantos quadrados tem abaixo?
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A mente criativa responderia pelo menos 30 quadrados, pois consideraria os 2x2, 3,x3,
etc.
Barreiras emocionais: As barreiras internas a criatividade constituem um impedimento para
o comportamento criativo. Essas barreiras se constroem ao longo da vida, de sua interação
com a família e sociedade.
Segundo Jones (1993), há as seguintes barreiras emocionais:










Medo do fracasso – Tentar menos para não sofrer com o fracasso.
Medo de brincar – Medo de parecer bobo por fazer algo diferente.
Miopia de recursos – Não conseguir enxergar aspectos positivos e negativos.
Evitar frustração – Desistir rápido frente aos obstáculos, evitar a dor e desconforto.
Imaginação empobrecida – Preferir coisas objetivas, desvalorizar o subjetivo.
Medo do desconhecido – medo de situações distintas, necessidade de saber o futuro.
Necessidade de equilíbrio – Dificuldade de tolerar desordem, confusão.
Medo de exercer influência – Receio de ser agressivo ou de influenciar pessoas.
Medo de perder o controle – Nessecidade de encontrar soluções rápidas para
problemas.

Todos esses bloqueios, sejam eles combinados ou individualmente levam o individuo
a ter medo de se arriscar, e correr risco é uma caracteristica importante da personalidade
criativa e inovadora.
Paul Torrance lista alguns problemas que crianças podem desenvolver quando sua
criatividade é reprimida:






Autoconceito defeituoso e inseguro
Incapacidade de aprendizagem
Problemas de comportamento
Conflitos neuróticos
Psicoses
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Autoconceito defeituoso e inseguro: A criança que ás vezes abandona sua criatividade às
vezes se torna uma criança conformada, obediente demais. Em consequência dessa obediência
exagerada a criança tem probabilidade de crescer sem confiança em si mesmo, insegura com
seu pensamento. Esse conceito inseguro é gerado por que a criança não pode expressar suas
potencialidades, explorar seu mundo, ou seja, sua criatividade foi reprimida.
Incapacidade de aprendizagem: Algumas crianças que têm a criatividade reprimida também
pode desenvolver problemas para aprender. Elas aprendem que devem reprimir sua tendência
natural de aprender criativamente: indagando, conjecturando, explorando, associando e
experimentando. Em vez disso preferem aprender por autoridade,
Quando impedidas de aprender criativamente, algumas crianças perdem interesse em aprender
e recusam aprender por autoridade. Sentimento de inadequação em uma área também fazem
com que a criança altamente criativa adquira dificuldades de aprendizagem.
Problemas de comportamento: Crianças altamente criativas podem ter problemas de
comportamento quando vêem sua criatividade sendo reprimida.
Catherine Patrick (1955) apresenta algumas hipóteses a respeito do pensamento criativo e a
personalidade psicopática. Ou seja, alguns psicopatas podem ter sido crianças criativas com a
criatividade reprimida.
Conflitos neuróticos: Criatividade reprimida gera conflitos neuróticos, muitos artistas,
escritores, músicos e cientistas neuróticos recusaram psicoterapia pelo temor de perder sua
criatividade. Hutchinson (1949, p. 66-67), também afirma que quando desejos criativos são
sufocados, “ a iniciativa oculta salta pra fora sob formas de cabeças de hidra produzindo
melancolia, ansiedade, fadiga, inflação do ego. E quando o desejo criativo é ativo, intenso,
despertado, mas de expressão restrida no momento, o principal sintoma é a tensão.
Psicoses: Se as necessidades criativas são fortes e se sua repressão ou supressão é severa e
prolongada, a tensão pode ser resultar em uma psicose. Um aspecto comum é a paralisia do
pensamento ou revisão do pensamento imaginativo.
Uma criança criativa apresenta certos traços de psicóticos, mas deve se tomar cuidado com
esse fator, pois um necessariamente não é o outro.
É importante observar que muitas crianças ‘descobrem’ que manter sua criatividade a torna
solitária, por isso, prefere bloqueá-la.

CAPÍTULO II – O PROCESSO CRIATIVO
Esse capítulo irá mostrar como é possível ser mais criativo usando algumas ferramentas e
técnicas.
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2.1 SOBRE O PROCESSO CRIATIVO
As fases ou estágios que culminam na produção criativa têm sido motivo de estudo de vários
pesquisadores, a maioria dos pesquisadores não acredita que a criatividade venha do nada, e
sim que há um processo para se se chegue até ela.
Na concepção de Kneller (1978), existem 5 fases no processo criativo:

É importante frisar que a fase de preparação e fundamental para que o indivíduo se
familiarize com as ideias alheias, com o que já foi feito, dessa forma, há uma maior chance de
que o produto concebido seja original.
Nos trabalhos desenvolvidos por Paul Torrance (1979), com a Técnica de resolução de
problemas futuros, os esutudantes deveriam deter muito tempo no estudo dos fatos envolvidos
com o problema, antes de propor qualquer solução.
A fase de incubação é a fase onde aparentemente a mente se desliga do problema, não
pensa mais nele, passa a se procupar com outras coisas, porém ele está lá, ‘adormecido’, e
essa fase não tem prazo determinado, ela só acabará quando a fase de iuminação chegar, que é
a fase do estalo, a fase onde a possível solução surge na mente.
O famoso caso de Isaac Newton, que formulou a lei da gravidade a partir da relação
feita com a maçã que caiu em sua cabeça, demonstra que ele estava atento ao problema, senão
seria improvável fazer tal ligação. A teoria da evolução das espécies, formuladas por Darwin
após anos de estudo, também lhe veio de súbito, ao passear de carruagem pelas estradas.
Como dizia Thomas Edison a criatividade envolve 1% de inspiração e 99% de transpiração.
A fase de verificação conclui as etapas do processo criativo proposto por Kneller,
nessa fase o indivíduo dá formas a solução encontrada, vai distinguir as ideias das exequiveis
ou não, analisar a viabilidade de cada uma delas. Essa fase pode levar vários anos, onde o
criador irá elaborar e reelaborar suas ideias, melhorar a cada defeito encontrado. Essa fase
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requer bastante esforço e energia, pois a falta de verificação pode matar o interesse do criador,
levando-o a acreditar que a ideia não é válida, e também pode ser que nesse processo de
verificação, o criador encontre novas soluções ou novos problemas.
Todas etapas do processo proposto por Kneller são bem delicadas, em cada uma delas
o criador deverá se comunicar consigo mesmo e com o público, analisar quais os impactos de
seu produto no meio e receber sua avaliação. É um momento crítico, pois o criador receberá
críticas de si mesmo e da sociedade.
Torrance (1965), também delineou os processos criativos ao definir criatividade, que
é: tornar-se sensível as falhas ou deficiências na informação, identificar as dificuldades ou
elementos faltantes, formular hipóteses a respeito das deficiências encontradas e por fim,
comunicar os resultados encontrados.
Mackinnon (1978), descreveu alguns problemas que podem acontecer durante o
processo criativo. Ele aponta que perceber um problema não é suficiente para resolvê-lo de
forma criativa, é necessário que ele seja corretamente percebido, profundamente percebido e
definido, assim uma solução original e criativa poderá ser encontrada. Macknnon alerta que
pouca informação ou a ausência da mesma, torna impossível a resolução do problema ou
deixa o problema mais complexo do que realmente é.
O especialista muitas vezes não sabe o caminho que deve seguir, mas sabe o que não
deve, em contrapartida o leigo geralmente se aventura pelos caminhos que nunca darão certo,
entretanto, diversas descobertas cientificas foram feitas por cientistas que se aventuraram em
áreas que nao eram sua especialidade.
Fernando Pessoa, poeta português, escrevendo como Alberto Caieiro, retrata em uma de suas
obras (O guardador de rebanhos) esse fenômeno:

O meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás...
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
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Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do Mundo...

Osborn (1953) criou uma maneira sistematizada de exercitar cada passo do processo criativo.
São 3 fases:
 Procura de fatos
 Procura de ideias
 Procura de soluções
Na procura de fatos o criador deve definir o problema e pesquisar a respeito, equivale
a fase de apreensão e preparação de Kneller. Na fase procura de ideias, o indivíduo tenta
reproduzir um grande número de ideias para resolver os problemas, combina, modifica,
elabora, tranforma, brinca com as possibilidades. E a fase de procura de soluções é para
verificar e avaliar, sob diferentes critérios as ideias obtidas e finalmente traçar um plano para
implementação.

O poder da incubação no processo criativo
Soriau, filósofo da idade antiga dizia que inventar é deixar de lado, essa afirmação é
levada em conta em diversas teorias de processo criativo. O fato de encontrar um problema,
pensar muito a respeito e depois deixá-lo de lado, pode ser o ingrediente que faltava para
resolvê-lo.
O termo “incubação” se popularizou através de Granhs Wallas, que cunhou este nome
a um dos 4 estágios do processo criativo. Os estágios do processo criativo de Wallas são os
mesmos de Kneller, com exclusão da fase de apreensão.
Para Wallas a incubação era concebida no insconsciente, que continuava trabalhando
durante o intervalo após a mente ter pensado bastante a respeito do problema. Era o esforço
insconsciente, após o esforço consciente. Essa pausa evita que a pessoa desgaste sua mente ou
se fruste por não encontrar uma solução, ela deve se engajar em outra atividade e depois, em
um outro momento voltar ao problema inicial.
No estado de incubação, nenhuma atenção é dada ao problema e para Guilford (1979),
a incubação não era resultante de um momento de fadiga, por 3 razões a saber:
 A incubação acontece enquanto a pessoa está ocupada em outra atividade.
 O período de incubação se prolonga muito mais do que o de recuperação do estado de
fadiga.
 As ideias para solucionar o problema ocorrem espontaneamente, sem existir a
necessidade de voltar conscientemente ao problema anterior.
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Em seus estudos sobre pessoas criativas, Torrence, observou que muitos desses
indivíduos precisavam de um ‘time out’, esse tempo era de duração e ocupação variada.
Alguns largavam suas atividadaes para se dedicar a um hobby, e quando voltavam, estavam
com grande vigor e novas ideias para suas atividades originais.
O momento de criação de um indivíduo é similar ao momento de descoberta de uma criança.
Ambos encontram-se com tempo ilimitado, sem pressão por resultados, sem vigilância e com
imaginação e percepção aguçadas. Pode-se afirmar que a ingenuidade de uma criança auxilia
no processo de descoberta e aprendizagem dela. O mesmo se dá no momento criativo, em
situações de descoberta, no qual o cérebro não trabalha em busca de uma idéia e,
repentinamente, ocorre um lampejo.

Jairo Siqueira, desenvolvedor do conceito de “Criatividade Aplicada”, escreveu esse
texto sobre os 7 princípios do raciocínio criativo:
A criatividade requer uma mente aberta e disposição para enfrentar as convenções,
quebrar regras e assumir alguns riscos. Os sete princípios a seguir o ajudarão a fortalecer seu
pensamento criativo, gerar ideias inovadoras e obter sucesso na solução de problemas.
1. Atitude. Atitude é um componente chave de todo empreendimento vitorioso. Como disse
Henry Ford: Se você acredita que pode, você está certo. Se acredita que não pode, você
também está certo. Atitudes positivas são fortes catalisadoras de energia criativa e
agregadoras de habilidades e talentos. Ver-se como uma pessoa criativa é um passo
importante para liberar sua imaginação e aproveitar plenamente suas habilidades e
conhecimentos.

2. Desafie as suposições. Conscientemente ou inconscientemente, nós temos crenças que
nos impedem de usar a imaginação e resolver os problemas criativamente. Também somos
afetados pelas crenças de outras pessoas que nos pressionam para sempre seguir os
caminhos convencionais e não fugir da mesmice. Na solução um problema, é importante
identificar e listar as suposições, convenções e crenças que afetam a sua compreensão,
análise e solução. Examine-as criticamente e se livre das que não são verdadeiras ou que
se tornaram obsoletas.

3. Quebre as regras. Certamente não podemos quebrar todas as regras, mas na solução de
problemas e na inovação é importante questionar as regras, especialmente quando elas
aprisionam nossa mente a velhos hábitos e modos de pensar. Muitas vezes, para seguir
adiante é necessário abandonar a estrada principal e tentar caminhos nunca percorridos.

4. Não tenha medo de errar. Quem não se arrisca, não petisca – nos ensina o velho ditado.
As grandes invenções raramente resultam de um golpe da sorte, mas usualmente de uma
sucessão de tentativas frustradas até se chegar ao resultado desejado. O antiferrugem WD
19

40 tem este nome por que a solução somente foi atingida na quadragésima tentativa. Ela
foi precedida de 39 tentativas sem resultados satisfatórios.

5. Há sempre mais de uma solução certa. Na escola somos ensinados que há uma única
solução certa. Na realidade, com muita frequência há mais do que uma e, muitas vezes, a
primeira resposta que nos ocorre é a menos criativa. Esforce-se para procurar outras
soluções de forma que você tenha várias opções para comparar e escolher a melhor.

6. Suspenda o julgamento. O julgamento prematuro é o caminho certo para bloquear a
criatividade. É essencial separar a fase de geração de ideias da fase de julgamento, pois
não se pode dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. No trabalho em equipe,
deve-se ficar atento para os comportamentos que desencorajam as contribuições dos
participantes, bloqueiam suas mentes e minam o espírito de equipe.

7. Persistência. Experimentar e ter alguns fracassos faz parte do processo de geração de
ideias e inovação. O segredo do sucesso está na constância de propósito, em manter-se
firme apesar dos percalços no caminho.
Contudo, você não deve confundir persistência com teimosia. Teimosia é insistir num projeto
quando todas as evidências mostram que seus objetivos não são realistas.

2.2 AMBIENTE FAVORÁVEL À CRIATIVIDADE
De acordo com a abordagem sociológica da criatividade deve haver um ambiente que
facilite a expressão da criatividade.
Alguns estudos sobre épocas mostram que as épocas mais criativas, como o periodo da
renascença por exemplo, foram períodos onde não se tinha tanta pressão política e social,
sendo assim pode se relacionar criatividade sendo diretamente proporcional à liberdade que o
indivíduo tem.
Há uma grande variedade de ambientes estimuladores, isso varia de pessoa para
pessoa. Alguns esconhem uma hora do dia, um lugar, uma posição, temperatura, iluminação,
presença ou não de pessoas e animais, objetos, etc.
Uma famosa escritora de romances policiais disse que sente-se inspirada ao relaxar em
uma banheira. O poeta Hart Crane se inspirava ouvindo música de jazz, Mozart fazia
ginástica, essas particularidades mostram que o ambiente favorável para a produção criativa
são aqueles que respeitam as características individuais de cada indivíduo.
A construção de um ambiente criativo é um processo contínuo. As lideranças podem
dizer qual a hora da aplicação de um processo criativo, podem estimular a criatividade das
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pessoas numa dada tarefa ou num determinado processo, mas não podem mudar, criar e
estruturar um ambiente de uma hora para outra. Um ambiente criativo exige algumas
premissas que não são comuns nas organizações de forma geral.
Assim um ambiente criativo tem que ter:
Recursos




Tempo para pensar: os funcionários têm tempo para pensar antes de agir?
Apoio a ideias: há recursos suficientes para que as ideias novas saiam do papel?
Desafio: em que medida os funcionários setem-se desafiados, emocionalmente
envonvidos e comprometidos com o trabalho?

Motivação




Confiança e abertura: as pessoas se sentem seguras para dizer o que pensam e
expressar pontos de vista diferentes?
Descontração e bom humor: em que medida o local de trabalho é descontraído?
Quantas risadas são dadas por dia na sua área?
Conflitos: em que medida as pessoas gastam o seu tempo em conflitos interpessoais?

Exploração




Debates: em que medida ocorrrem debates entusiasmados sobre problemas? É
permitido discordar? Elas brigam por ideias ou “picuinhas”?
Disposição para assumir riscos: o que acontece com as pessoas que erram?
Liderdade: qual o grau de liberdade dos funcionários para decidirem como fazer seu
trabalho?

Estrutura





Local bem ventilado.
Cores estimulantes
Ambiente descontraído
Papel, canetas, lousas para anotas a ideias

Muitas dessas premissas podem ser criadas ou construídas, principalmente aquelas que
dizem respeito ao ambiente físico, entretanto outras não podem ser criadas como num passe
de mágica. Há ainda casos em que o trabalho no dia-a-dia exige concentração, calma e
tranqüilidade, nesse caso é preciso montar ambientes físicos próprios para o exercício da
criatividade. As lideranças precisam observar com mais cuidado o ambiente criativo.
Exemplo de local que estimula a criatividade (fisicamente)
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Fatores estimulantes da criatividade no ambiente de trabalho das organizações.
Bruno-Faria & Alencar (1996) Sternberg (2003)
Ambiente físico adequado

Desafios

Encorajar o aluno e o
profissional a correr
Riscos

Focalizar em idéias gerais ao
Estrutura organizacional flexível invés de
fatos específicos
Alocar tempo para o pensamento
Horários flexíveis
criativo
Liberdade e autonomia
Identificar interesses
Propiciar oportunidades para a
Participação em ações e decisões exploração do ambiente e
questionamento de pressupostos

22

Amabile (1989)
Prover um ambiente de
aprendizagem que seja
percebido como importante e
divertido.
Dar as pessoas possibilidade de
escolha

Recursos tecnológicos e
materiais
adequados
Salário e benefícios adequados e Recompensar idéias e produtos
satisfatórios
criativos
Sistemas de comunicação bem
definidos

Enfatizar cooperação ao invés
de competição

Suporte do grupo de trabalho

Suporte organizacional

Prover material diversificado e
abundante

Gerar múltiplas hipóteses

Encorajar a compartilhar seus
interesses, experiências, idéias e
materiais

Possibilitar a imaginação de
outros pontos
de vista

Prover oportunidades de
experiências
de aprendizagem próximas às da
vida
real

2.3 METODOLOGIAS PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE
A literatura especilizada apresenta uma vasta gama de técnicas e ferramentas para
apoiar a geração de ideias, desde métodos altamente estruturados, até outros totalmente
desestruturados. Estas abordagens podem ser classificadas em três categorias, reunindo
algumas dezenas de ferramentas de criatividade:
Estímulos psicológicos
Ferramentas que têm o propósito de provocar sua mente e libertá-la dos bloqueios mentais
que obstruem sua imaginação.
A mente age de forma livre e aleatória, procurando uma grande quantidade de ideias, sem
muita preocupação com a qualidade e relevância das mesmas. A qualidade e relevância são
examinadas posteriormente, na fase de triagem e seleção.
Exemplos: Brainstorming, Técnica 7x7 e Técnica da digavação.
Orientação do raciocínio
Ferramentas que ajudam a orientar o pensamento criativo oferecendo conceitos e direções
para geração de novas ideias. São métodos medianamente estruturados, com plena liberdade
de imaginação, mas seguindo orientações genéricas para assegurar um nível razoável de
relevância. Esta categoria inclui também ferramentas que ajudam a organizar e relacionar as
informações obtidas e as ideias geradas.
Exemplos: SCAMPER e Delphi.
Pensamento Inventivo Sistematizado
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Técnicas que utilizam a base de conhecimentos derivada das experiências inovadoras em
diversos campos da atividade humana. As técnicas deste grupo se baseiam nos princípios
inventivos identificados pelo engenheiro russo Genrich Altshuller, mediante o exame de mais
de duzentas mil patentes de inventos. Através destes princípios, o pensamento criativo pode
seguir as trilhas já percorridas por milhares de inventores e solucionadores de problemas e se
inspirar nas suas ideias e nas soluções de problemas similares ao seu.
Exemplos: KCP e Mapa Mental.
Estes três grupos não são excludentes. Você pode combinar as ferramentas dos três grupos, de
acordo com seu estilo e suas necessidades.

Descrição resumida de algumas técnicas:
 Brainstorming
Brainstorm é uma metodologia criada por Orborn (1953), o autor aponta o valor da ideação
abundantes, onde quanto maior o número de ideias, maiores as possibilidade de concebermos
uma solução inovadora.
As primeiras ideias tendem a ser as mais comuns, porém, a medida que acumulamos mais e
mais ideias, uma ideia leva a outra, ou seja, novas ideias vão surgindo, não necessariamente
lógicas ou viáveis, mas com potencial inovador, portanto, segundo Osborn, quantidade leva a
qualidade.
Esse processo deve ser feito com a mente bem aberta, livre de preconceitos e barreiras
pessoais, o raciocínio crítico deve ficar de lado, uma regra do Brainstorm é não podar ideias,
não colocá-las fora do jogo enquanto ocorre o processo.
Exemplo: De quantas maneiras a sala de aula pode ser melhorada para que seja mais
agradável frequentá-la?
As respostas devem ser rápidas, sem pensar muito, como por exemplo: pintar de outra cor,
mudar as cadeiras, colocar música ambiente, ter carpete, etc.

 Técnica PNI: Positivo, Negativo e Interessante
PNI é uma ferramenta que tem como objetivo explorar uma idéia pela análise de seus pontos
fortes, fracos e interessantes. O nome desta ferramenta vem das três iniciais:
Positivo: as boas coisas, o que você gosta na idéia;
Negativo: as coisas ruins, o que você não gosta;
Interessante: o que você acha interessante e que merece uma reflexão.
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De acordo com Siqueira (2009) ao invés de dizer simplesmente se gosta ou não gosta de uma
idéia, pode-se usar o PNI para explorar melhor seus diversos aspectos, antes de fazer seu
julgamento. Diante desta abordagem surge o propósito da técnica:
O PNI ajuda a:






Ver os dois lados de um argumento;
Ver as coisas sobre diferentes perspectivas;
Ampliar sua visão sobre um assunto;
Explorar idéias antes de fazer o julgamento;
Fundamentar melhor as decisões.

O autor ressalta que deverá ser realizada a análise dos diversos aspectos da idéia, a para a
classificação poderá ser utilizado o quadro 10, como exemplo:

Ainda o autor diz que usar o PNI não é simplesmente fazer uma listagem dos pontos
positivos, negativos e interessantes, mas olhar cuidadosamente para cada um destes aspectos e
explorar como a idéia pode ser enriquecida em cada uma destas três direções.
Na direção do Positivo, como os pontos fortes podem ser aprimorados ou usados como pontes
para novos conceitos. Na direção do Negativo, como os pontos fracos podem neutralizados ou
minimizados.
Na direção do Interessante, a exploração do que está além da aceitação ou rejeição da idéia.
Os pontos interessantes podem levar à percepção de alternativas não consideradas antes e à
redefinição da situação.
Ao final deste processo exploratório ter-se-á:
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 Uma melhor compreensão da idéia e bases mais sólidas para uma tomada de decisão,
ou
 Uma reformulação da idéia original, com o fortalecimento de seus aspectos positivos,
minimização dos negativos ou a exploração de seus pontos interessantes.

 Técnica da listagem de defeitos
Técnica de Listagem de Defeitos Uma lista de defeitos segundo Adams (1987) apud Mycoted
(2009) é simplesmente uma lista de coisas em que o defeito é visto. Deve ser pessoal e
iluminar áreas específicas de necessidade. O autor recomenda manter uma iluminação fluida e
flexível, lembrando-se muito bem-humorado de defeitos, bem como aquelas listas comuns.
Ele sugere que se você ficar sem defeitos em menos de dez minutos, ou você está sofrendo de
um bloqueio da percepção ou de um bloqueio emocional ou têm vida anormalmente sob
controle. Pode muito bem ser o mais específico pensar que você já fez, precisamente sobre
aqueles pequenos detalhes da vida que o incomodam. Quando feita corretamente, a sua lista
de erro deve faiscar imaginação em sua mente para invenções, idéias, as alterações possíveis,
etc.
Exemplo de defeitos poderiam ser: Um programa na TV, Um trecho de música, livro muito
maçante, lâmpada piscando, Cerveja que é servida gelada demais, Escritórios que são muito
quentes, Alimentos sem sabor, Alimentos que tem muito sabor, etc.
 Técnica Do It
“Do it” - (Faça Isso) é uma sigla que representa:
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Definir o Problema: Analisando o problema para garantir que a pergunta correta seja
solicitada. Os seguintes pontos podem ajudar a fazer isso: Verifique se está combatendo o
problema, e não os sintomas do problema.
Para fazer isso, pergunte-se por que o problema existe repetidamente até chegar à raiz
do mesmo - (ver "Por quê?" etc - questões repetitíveis). Faça um esboço dos limites do
problema. Trabalhe os objetivos que você deve atingir e as obrigações em que você está
operando. Sempre que um problema parecer ser muito grande, “quebreo-o” em partes
menores. Mantenha o curso até que cada parte seja alcançável em seu próprio direito, ou
precise de uma área definida com precisão de investigação a realizar. Resumir o problema de
uma forma mais concisa possível.
Abrir a mente e aplicar técnicas criativas: Depois de conhecer o problema que se pretende
resolver, você está pronto para começar a gerar possíveis soluções. É muito tentador aceitar a
primeira idéia boa que você encontrar. Se você fizer isso, você vai perder muitas outras
soluções melhores. Nesta fase do “DO IT” não se está interessado em avaliar as idéias – estase tentando gerar tantas idéias diferentes quanto possível. Mesmo as más idéias podem ser as
sementes boas. Você pode usar toda a gama de técnicas de criatividade que você conhece para
obter possíveis soluções.

Identificar a melhor solução: Só nesta fase que você pode escolher a melhor idéia que você
gerou. Pode ser que a melhor idéia seja a óbvia. Alternativamente, pode valer à pena estudar e
desenvolver uma série de idéias em detalhes antes de escolher uma. Você pode utilizar
técnicas, tais como (análise de Força de campo).
Transformar: Identificado o problema e criado uma solução para ele, a fase final é a de
implementar esta solução. Isto envolve não só desenvolvimento de um produto confiável a
partir de sua idéia, mas também todo o marketing de negócios. Isso pode levar uma grande
quantidade de tempo e energia. Muitas pessoas criativas falham neste estágio. Eles vão se
divertir criando novos produtos e serviços à frente do que está disponível no mercado. Eles
irão, em seguida, falhar em desenvolvê-los, e ver alguém fazer uma fortuna com a mesma
idéia após vários anos mais tarde.
 SCAMPER ou SCAMCEA
Eberle (1984) baseou suas propostas na de Osborn (1953) e criou a técnica SCAMPER ou
SCAMCEA. Essa técnica tem o objetivo de aumentar a produção de ideias, enquanto o
Brainstorm que o objetivo de desenvolver a fluência o SCAMPER irá desenvolver a
flexivilidade no sentido de levar o sujeito a mudar seu ponto de vista para tentar solucionar o
problema. Cada letra de SCAMCEA sigfinica um passo: Sustitituir, Combinar, Adaptar,
Modificar, Colocar outros usos, Eliminar e Arranjar.
SUBSTITUIR: Pense das maneiras de substituir uma coisa com a outra. Por exemplo, podia
o plástico substituir a madeira, o alumínio, ou o aço? Poderia transferência eletrônica
substituir o correio ou uma chamada de telefone substitui uma mensagem do fax? Que
acontecerá se substituir isso por aquilo? Como posso trocar lugar, tempo, pessoas?
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COMBINAR: Há umas maneiras de trazer as coisas junto que poderiam resultar em um
artigo original? Seria possível a combinação de uma ou mais partes ou atributos para se obter
um novo produto ou processo? Que materiais, processos, pessoas posso combinar para a
melhoria?
ADAPTAR: Que partes ou características do produto ou processo podem ser adaptadas para
resolver um determinado problemas? Que tal mudar as característcas de um determinado
produto?
MODIFICAR: Pense sobre as possibilidades de mudar o tamanho ou a natureza do produto
próprio. Aumentar, diminuir, alterar toda ou parte de uma situação ou produto.
COLOCAR OUTROS USOS: Esta é uma estratégia geralmente usada. Como você poderia
arrumar outros usos para um determinado produto ou processo? Em que outro mercado eu
poderia vender um determinado produto?
ELIMINAR: Considere os benefícios que podem ser derivados de menos uso.
ARRANJAR: Investigue as vantagens de mudar a ordem ou a seqüência de eventos, ou veja
se as coisas puderem trabalhar a maneira oposta. Procure ver a situação em angulo diferente.
Explore novas arrumações no tempo e espaço.

 KCP
A metodologia KCP é formada basicamente por três etapas:


K-Phase (Knowledge Phase): etapa de aquisição de conhecimento. Nesta etapa,
utilizando-se de uma estrutura de mapas mentais, o conhecimento necessário sobre a empresa
/ problema em questão pode ser analisasdo em torno de três eixos a definir. Cada eixo deve
ser pesquisado profundamente, para assir passar para a fase seguinte. Nesta fase, o foco é a
aquisição de conhecimento sem se ater a geração de idéias. Porém algumas idéias podem
surgir e, dessa forma, são anotadas para serem exploradas nas etapas seguintes. Pode-se usar
de mapas mentais para guardar as informações obtidas nessa etapa.



C-Phase (Concepts Phase): etapa de criação de idéias. Nesta etapa, ainda com o
auxílio do mapa de conhecimento, inicia-se o desenvolvimento através de um conceito. Sendo
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assim, através de definições do que é o produto, novos conceitos e novas analogias irão ser
desenvolvidas e, assim, novos conhecimentos deverão ser adquiridos para defini-los. Esse
processo caracteriza o diálogo entre os mapas C e K. Ao final dessa fase obtem-se um mapa
com diversas soluções para o problema, porém os conceitos criados ainda são superficiais.
Sendo assim, é necessário escolher as soluções e desenvolvê-las detalhadamente, chegando-se
assim à fase P.


P-Phase (Proposal Phase): etapa de desenvolvimento da solução. Uma estratégia é
definida e os conceitos para o estudo aprofundado são escolhidos. Sendo assim, novamente de
intensa pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, as soluções começam a tomar corpo e
diversas reuniões devem ser feitas para se tomar decisões sobre o a concepção final da idéia.
 Delphi
 Mapa Mental
Mapa Mental (Mind Map) é um diagrama usado para representar palavras, idéias, tarefas ou
outros itens ligados a um conceito central e dispostos radialmente em volta deste conceito. É
um diagrama que representa conexões entre porções de informação sobre um tema ou tarefa.
Os elementos são arranjados intuitivamente de acordo com a importância dos conceitos. Eles
são organizados em grupos, ramificações ou áreas. Podem ser bem simples ou bem
complexos.
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Mapa Mental explora o fato de que o cérebro:
 não trabalha de forma linear, mas pula de uma idéia para outra, de forma aleatória,
seguindo as associações que vai descobrindo.
 processa melhor, memoriza e relembra mais facilmente informações que combinam
palavras, números, ordem e seqüência com cores, imagens, dimensões, símbolos e
ritmo visual.

O autor relata que o Mapa Mental é usado para gerar, visualizar, estruturar, e classificar idéias
e como uma ajuda na pesquisa e organização de informações; planejamento de projetos,
campanhas, cursos, livros, artigos e outras tarefas; solução de problemas e tomada de decisão,
etc.
Outras técnicas:
Sinética: Juntar elementos diferentes aparentemente não relacionado entre si, é um
aperfeiçoamento do braintorming.É aplicada para solucionar problemas nunca vistos ou
quando se quer fazer mudanças mais profundas em produtos ou processos.
Brainwriting: Evolução do braintorming, procura manter as vantagens e resolver os problemas
das desvantagens. No brainwriting as pessoas escrevem sobre as idéias, após isso se reúnem
para discutir e procuram uma idéia completamente nova, o que foi escrito é usado como fonte
de inspiração.
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Análise Paramétrica: É usado para comparar os produtos que estão sendo desenvolvidos com
aqueles já existentes ou dos concorrentes. Analisando desde a forma, processos até matériaprima, reciclagem.
Análise do problema: É aplicado para conhecer as causas básicas do problema e então traçar
seus objetivos. Ai se faz a formulação do mesmo, esse processo leva a exploração e expansão
do problema.
Anotação Coletiva: Essa técnica é usada com várias pessoas, elas anotam e criam várias
idéias, e após certo tempo se reúnem e mostram as idéias para compartilhá-las, fazendo um
brainstorming para discutir soluções propostas.
Análise Morfológica: É usada para estudar as combinações possíveis entre os elementos ou
componentes de um produto ou sistema, assim conseguindo a melhor resposta para seu
produto.
Mescrai: Aplicá-se para estimular possíveis modificações no produto, analisando ele desde
idéias claras até, por exemplo, em reduzir o seu custo eliminando algumas peças
desnecessárias, seu tamanho, matéria-prima.
Analogias: E uma forma de raciocínio, você aplica o seu produto em um outro diferente, já
existente, mas com algumas características em comum. Aplicando em outro produto pode lhe
abrir um campo maior de visão e pode dar várias soluções para o seu projeto em execução.

CAPÍTULO III – O PRODUTO E A PESSOA CRIATIVA
3.1 CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS CRIATIVAS
Torrance lista 84 características que pessoas altamente criativas podem apresentar, abaixo 30
delas:
16. Impetuosa
17. Senso de humor
18. Especulativa
19. Sincera
20. Autoconfiante
21. Autosuficiente
22. Temperamental
23. Disposta a assumir riscos
24. Consciente de si propria
25. Tímida
26. Gosta de desafios
27. Aventurosa
28. Altruística
29. Inconformista
30. Sensível

1. Aceita desordem
2. Consciente de outros
3. Corajosa
4. Energética
5. Descobridora de defeitos
6. Curiosa
7. Gosta de solidão
8. Individualista
9. Não é popular
10. Faz as coisas fora de hora
11. Intuitiva
12. Comete erros
13. Visionária
14. Versátil
15. Reservada
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Um dos principais ingrediente para a criatividade é a imaginação. Trata-se de um
aspecto íntimo ao ser humano que lhe possibilita trabalhar e combinar idéias e fatos
conhecidos a fim de gerar novas idéias. A imaginação permite o indivíduo formar idéias
abstratas e está intimamente associado a capacidade de criação.
Pessoas criativas têm níveis de consciência e atenção maior do que as demais. Isto dá a
elas uma sensibilidade elevada, além de estarem sempre dispostas a enxergar novas
possibilidades e buscar novas relações entre as coisas. Cabe ainda salientar que elas
apresentam duas linhas de raciocínio: divergente e convergente.
O raciocínio divergente faz parte da natureza humana. Os indivíduos criativos utilizam-se de
‘gatilhos’ ou idéias simples para desenvolver idéias mais complexas. Durante o processo
criativo, eles fazem uso de componentes da criatividade que auxiliam o momento
criativo. Dessa forma, as pessoas criativas:






Têm um comportamento investigativo e colocam questões, buscando detalhamento
nas respostas.
Geram de muitas idéias, avaliando soluções alternativas.
Buscam soluções inovadoras e até então não imaginadas.
São ousados na busca de soluções.
Têm facilidade abstrair e conceituar novas idéias.

Indivíduos racionando de maneira divergente têm facilidade em elaborar e conceber várias
idéias originais. Além disso, eles ficam obcecados na busca de solução para um problema e
trabalham com uma série de idéias, veloz e simultaneamente, até encontrar uma solução.
O raciocínio convergente é um modo de pensar no qual o indivíduo procura a solução
correta para um problema. Isto é similar a solucionar um problema de física ou matemática
como apresentado num livro.
Nesse modo de pensar, o indivíduo faz uso do raciocínio lógico e avaliativo a fim de
identificar o real escopo do problema e reduzir o universo de soluções adequadas ao
problema. Isto implica em tentar encontrar critérios que delimitem quais soluções são
apropriadas ao problema que se tem em mãos. Essa linha de raciocínio é empregada quando
se deseja apreciar e avaliar um conjunto de dados e idéias a serem empregados na solução de
um problema, bem como geração de uma nova idéia.
O comportamento de um indivíduo criativo é resultado da compilação de traços de
personalidade. O comportamento dele se molda a partir do desenvolvimento de suas
habilidades e da não ocorrência de bloqueios durante o amadurecimento de sua criatividade.
Esse processo de ‘lapidação’ de um indivíduo criativo se dá com o exercício e incorporação
de determinados padrões de comportamento inerentes ao processo criativo.
As pessoas criativas apresentam uma ‘mobilidade’ de raciocínio incrível. Elas conseguem,
facilmente, perceber e encontrar novas abordagens e perspectivas onde idéias e soluções
podem ser empregadas. Também, elas têm a tendência de trabalhar com idéias contrárias e
não relacionadas durante o processo criativo. Além disso, elas fazem uso de analogias e
metáforas quando em busca de uma solução ou quando tentam contestar alguma suposição.
Pessoas criativas agem como crianças. Durante o período de descoberta das crianças, elas
costumam explorar, experimentar e aprender com os erros. É dessa forma que elas ajustam e
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reorganizam suas idéias, bem como usam a imaginação. O indivíduo criativo trabalha
similarmente nos momentos criativos.
Segundo Krippner, a pessoa criativa tem sido estudada através de diversos enfoques:





Biografia de indivíduos eminentemente criativos;
Observações e julgamentos feitos por especialistas em criatividade;
Testes que medem o potencial criativo;
Características da produção criativa.

Lewis-Terman, em seu trabalho com 1300 sujeitos da infância até a vida adulta,
concluiu que alta produtividade e alta criatividade não estão ligadas as perturbações mentais,
desmistificando o o dito popular “todo gênio é louco”. No estudo de Terman foi demonstrado
que sujeitos brilhantes tinham:





Menor frequência de dificuldades conjugais;
Maior estabilidade emocional;
Menor número de conflitos neuróticos;
Menor incidência de problemas com bebidas alcólicas

Esses dados são de comparações com pessoas ‘normais’, a população em geral. Esse
resultados mostram a relação entre criatividade e saúde mental.
A partir do momento em que a criatividade passa a se desvincular da inteligência,
novos estudos começam a ser feitos com foco na personalidade criativa. Anne Roe (1952),
examinou 64 eminentes cientistas americanos. Através de testes psicológicos e testes de
personalidade, Roe concluiu que uma das variáveis principais da personalidade desses
cientistas era o desenvolvimento da independência no seu mais alto grau. Eles desejavam
seguir suas prórias ideias, e tinham um alto grau de inconformismo diante dos padrões de
comportamento vigentes na sociedade.
Outros pesquisadores, aqui já mencionados, que se destacaram como pioneiros no
estudo da personalidade criativa foram: Barron (1955), Mackinnon (1964) e claro, Torrence
(1965). A conlusão desses diversos estudos, apontam para uma série de características
comuns nas pessoas criativas, que são:
1. Fluência e flexibilidade de ideias;
2. Pensamento original e inovador;
3. Alta sensibilidade externa e interna;
4. Fantasia e imaginação;
5. Inconformismo;
6. Independência de julgamento;
7. Abertura para novas experiências;
8. Uso elevado de analogias e combinações incomuns;
9. Ideias elaboradas e enriquecidas;
10. Preferência por situações de risco;
11. Alta motivação e curiosidade;
12. Elevado senso de humor;
13. Impulsividade e espontaneidade;
14. Confiança em si mesmo, autoconceito positivo;
15. Sentido de destino criativo.
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E qual a importância de cada uma dessas características?
1. Fluência e flexibilidade de ideias:
A fluência é a capacidade de gerar um grande número de ideias ou soluções diante de
um problema ou situação específica. Osborn (1953), desenvolveu uma metodologia
(Brainstorm – veja capítulo 2 – processos criativos), onde o sujeito deve dar o maior número
de ideias possíveis, sem analisar viabilidade ou qualidade das ideias. Osborn aponta que
quanto mais ideias concebemos, maiores são as possibilidade de termos soluções inovadoras
que venham responder ao nosso problema.
A fluência de ideias deve estar atrelada a flexibilidade, de nada adianta ter várias
ideias com o mesmo sentido.
2. Pensamento original e inovador:
A formação de ideias originais e incomuns é uma das características da pessoa
criativa, entende-se por originalidade a novidade, a quebra de padrões habituais, a capacidade
de produzir ideias raras e incomuns, a habilidade para estabelecer conexões distantes e
indiretas ou a resposta infrequente dentro de um determinado grupo de pessoas (Torrance,
1979).
A origninalidade implica em um salto mental, em ir além do óbvio, embora a fluência
e a flexibilidade favoreçam o aparecimento de ideias originais, não há garantia que isso ira
ocorrer. A originalidade não deve ser usada como sinônimo de inovação, embora os dois
conceitos estejam relacionados, como afirmam Rosenfeld & Servo (1984). Para os autores
gerar novas ideias não necessariamente conduzirá a aplicações dessas ideias, portanto não
necessariamente será inovação, visto que inovação é a concretização da ideia.
Indivíduos criativos demonstram que dedicaram um imenso esforço ao problema, o
que reforça a afirmação de Thomas Edison de que a criatividade é 99% transpiração e 1%
inspiração. Sujeitos originais também utilizam seu pensamento inovador para resolver
problemas em suas vidas pessoais, novamente Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica,
estava sempre inovando e melhorando seu ambiente de trabalho. Através de seus
conhecimentos e experiências em condução elétrica, acabou com as baratas que infestavam o
seu local de trabalho, ao colocar duas folhas de estanho eletrificadas sobre a mesa por onde
passavam.
3. Alta sensibilidade externa e interna
A alta sensibilidade interna e externa para o mundo é uma condição para o início do
processo criativo. Essa sensibilidade envolve a descoberta de falhas na informação dada e a
percepção de nossos sentimentos de desconforto interno.
A nossa sociedade ocidental impõe um grande controle sobre as emoções e expressão
da mesma, separando os comportamentos em femininos e masculinos. A repressão das
emoções agressivas ou passivas pode causar neuroses, como disse o psicanalista L.G Young
(1964), há necessidade de integrar os dois lados do ser humano: Animus (alma masculina e
Anima (alma feminina).
A criatividade é andrógena, os estudos de Rieger & Blaubergs (1979), conluiram que
as pessoas criativas são muito parecidas entre si, em comparação com as outras pessoas do
sexo feminino ou masculino.
4. Fantasia e imaginação
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A importância de imaginar e fantasiar no pensamento criativo é enfatizada e defendida
por estudiosos das mais diversas linhas teóricas. Freud (1958), explicou a relação da poesia
com o estado de sonhar acordado.
“O poeta faz o mesmo que a criança ao brincar: cria um mundo de fantasia,
leva-o a sério, investe nele grande quantidade de emoção - catexia - e
distingue-o muito bem da realidade.” – Freud
A fantasia pode ser observada como uma oportunidade para resolução de problemas.
O brincar e a fantasia se misturam na infância, a medida que a criança vai adquirindo
vocabulário, domínio da língua, a fantasia começa a ser inibida, passando a ser internalizada
através de pensamentos e ideias. Mais uma vez nossa sociedade insiste em matar a fantasia
nas crianças, desde muito cedo. O papai noel, coelinho da páscoa, são figuras simbólicas
importantes para o desenvolvimento criativo das crianças.
Estimular a criatividade através da fantasia não é tarefa fácil especialmente em
adultos. Ao serem questionados sobre hipóteses ‘estranhas’ adultos criam uma barrreira em
sua imaginação. A racionalidade em excesso demonstra bloqueio do pensamento criativo e da
fantasia em muitos adultos.
A importância da fantasia através de contos de fadas, lendas folclóricas ou mesmo
assombrações da infância, exercem influência sobre a produção criativa. Para finalizar a
importância da fantasia no processo criativo, Torrance faz as seguintes afirmações:




5.

Criatividade é fazer castelos de areia – e torná-los reais ou até mais fantásticos.
Criatividade é sonhar sonhos impossíveis – e depois alcançá-los.
Criatividade é imaginar como é estar na lua – e depois ir até lá e explorá-la.
Criatividade é formar a imagem do futuro – e depois resolver os problemas futuristas.
Inconformismo e abertura para novas experiências

O indivíduo criativo pode ser identificado pela habilidade de perceber a torina sob
outro ponto de vista. Torrance, em seus estudos, afirmou que as descobertas em todas as áreas
foram feitas por pessoas que viram e perceberam, de uma maneira diferente, fatos que todo
mundo considerava como verdades inquestionaveis.
A pessoa criativa tem de ser inconformista e resistir as pressões da sociedade para
pensar e se comprotar de uma determinada maneira. Se o objetivo é pensar e descobrir coisas
diferentes, é condição primordial que sua personalidade seja coerente com seus objetivos.
É importante frisar que o incoformista não é o rebelde, o rebelde tenta defender seu
ponto de vista de forma hostil e agressiva, enquanto o sujeito criativo pode aceitar regras
sociais desde que essas não interfiram em seus objetivos.
Após analisar a personalidade de diversos cientistas, Eiduson (1962), demonstra que
esses são orientados para o incomum e têm uma grande necessidade de fugir dos padrões
habituais de pensar.
Um exemplo para provar que o ato criativo é também um ato de incorformismo é o de
Galileu, que dedicou toda sua vida para provar que a Terra girava em torno do Sol, destruindo
a teoria de Copérnico que era aceita pela igreja católica.
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6. Uso elevado de analogias e combinações incomuns;
Rogers (1954), enfatizou a importância de se brincar com formas, cores, ideias,
conceitos, jogando com elementos a fim de se conseguir/alcançar justaposições improváveis.
Essa característica é essencial ao pensamento criativo.
Combinar elementos apareentemente irrelacionáveis ocorre durante o período de
incubação. Nessa fase o cérebro funciona velozmente, busca informações, ligações, elos na
memória do indíviduo, com o intuito de de resolver o problema em questão.
Gordon (1961), sistematizou a importância de se buscar conexões através da técnica
Sinética, metodologia para se fazer do estranho familiar e do familiar estranho. O uso do
pensamento analógico é essencial durante a fase de soltar ideias e procurar soluções originais.
Depois de listar todas ideias, aí sim haverá um filtro racional, crítico, por onde as ideias
passarão ou não.
Essa característica criativa pode ser vista facilmente em poesias, peças publicitárias e
músicas.
Ideias elaboradas e enriquecidas
A elaboração, o detalhamento e o enriquecimento das imagens são passos
fundamentais para transformar uma ideia em produto. Quando acontece o ‘aha’ o ‘insight’ é
fundamental que haja um trabalho posterior a isso, o de dar fora a essa ideia.
A elaboração é uma característica importante a ser desenvolvida pois o indivíduo pode
ter grande número de ideias diferentes, mas as expressa de maneira rude ou sem trabalhar as
suas formas finais. A habilidade de elaborar está ligada à persistência e ao trabalho metódico,
pois pode envolver hotas e horas a procura da forma mais elegante de expressão dessa ideia.
O povo japônes é referência na elaboração de ideias, os ideogramas, a escrita, a
produção artística são meticulosamente elaborados e detalhados, não é a toa que a arte
japonesa tem ocupado há muito o primeiro lugar nas exportações mundiais (Torrance, 1979).
A elaboração também é considerada a fase de vender ideias, ou fase de procurar
aceitação do produto. É nessa fase, infelizmente, que muitas pessoas abandonam suas ideias
ou que candidatos a escritores, músicos, cientistas, etc, deixam de lado suas inspirações, pois
não suportam a ideia de detalhar e elaborar, com isso parte para a procura de outra grande
ideia, deixando a outra para trás.
Torrance (1979), dá algumas sugestões para desenvolvermos mais a nossa
capaciodade de elaborar ideias na área de leitura:
 Visualize o que você está lendo, tente expressá-lo através de desenho ou música;
 Faça uma dramatização do conflito que é apresentado na poesia ou romance;
 Experimente o que você está vendo ou lendo através de diferentes sentidos;
 Preencha lacunas, faça perguntas sobre aspectos não claros;
 Faça pausas durante a leitura para tentar capturar os silêncios ou pensamentos não
expressos.
7. Preferência por situações de risco, motivação e curiosidade
A solução criativa de um problema é um grande desagio, é necessário que o indivíduo
criativo tenha uma visão diferente do fato e que tenha coragem de tentar descobrir se aquela
ideia tem valor e, de persistir em buscar uma nova solução para o problema, procura que
envolve risco, pois é um novo caminho a ser explorado.
Nesse momento o sujeito deve ter confiança em si mesmo, em suas ideias, nessa etapa
muitos desistem por medo de arriscar, de fracassar, medo da opinião dos outros.
Ao assumir riscos o indivíduo demonstra coragem, o papel da coragem no ato criativo
é definido por Rollo May (1982) sob diversas formas: capacidade de ir adiante, crença nas
próprias ideias ou luta para alcançar a auto-realização, apesar das barreiras. Segundo o autor
há três tipos de coragem:
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1. Coragem física: Coragem que envolve o corpo, não no sentido de ser mais forte ou
mais fraco, mas sim o desenvolvimento de habilidades corporais. Esse tipo de
coragem envolve o aprender a ouvir o corpo, o corpo é a forma do eu se empatizar.
2. Coragem corporal: Esse tipo de coragem emana da identificação com outros seres
humanos, empatizando com seus sofrimentos e sentimentos, pode ser chamada de
coragem perceptual, pois depende da capacidade de se perceber, de se envolver.
Inúmeras dificuldades da nossa sociedade decorrem da falta dessa coragem. O outro
ser humano passa a ser visto como fonte de ameaça e não de potencial de troca ou
como fonte de enriquecimento para a compreensão do proprio eu.
3. Coragem criativa: Capacidade de viver a nossa própria imaginação no sentido de
buscar novas formas, símbolos e padrões que indiquem novas direções para a
humanidade. Através do ato criativo o indivíduo é capaz de ir além da própria morte,
no sentido de que sua produção ficará para a humanidade como contribuição.
A motivação e a curiosidade são componentes essenciais da coragem de se arriscar, a
confiança em si, a vontade de descobrir algo novo, leva o individuo a correr o risco, a se
aventurar, a criar.
9. Impulsividade, espontaneidade e humor
As pessoas criativas que são espontâneas e impulsivas têm a facilidade de brincar com
as ideias e com os elementos, justapondo-os, conjecturando-os, combinando-os de maneira
incomuns. O resuldados desses processos pode ser cômico de tão incomum, o que nos leva ao
humor.
Segundo Torrance, o humor pode ser trabalhado como:
 Incongruência: o humor aparece no aparelhamento de ideias ou situações divergentes
 Surpresa: As situações humorísticas trazem uma combinação repentina, inesperada ou de
choque.
 Ambivalência: A base do humor decorre da combinação de emoções ou sentimentos
incompatíveis.
 Alívio ou relaxamento: A situação de humor alivia tensões, constrangimentos, rigidez,
descarregando um ambiente desagradável ou tenso.
 Configuração: O humor é decorrente da percepção de que elementos, inicialmente
percebidos como divergentes, possam ter alguma combinação.
 Economia de sentimentos: O humor, na visão psicanalítíca, reduz os gastos envolvidos em
situações de grande tensão, transformando elementos sérios em pouco importantes.
A impulsividade e a espotaneidade levam ao elemento surpresa, que é essencial nas
situações de humor. O ambiente humorístico tente a favorecer o aparecimento de ideias
diferentes, inovadoras e criativas.
10. Confiança em si mesmo, autoconceito positivo e sentido de destino criativo.
A confiança em si mesmo quando aliada a outras características como: motivação,
curiosidade e inconformismo leva o indíviduo a persistir, a acreditar em suas ideias e ir até o
fim, para provar que é verdadeira ou não.
Além da segurança em sí próprio é necessário que haja crença nos valores e ideias, ou
seja, que o sujeito tenha um sendo de destino criativo. A crença de que deve contribuir para a
humanidade, a percepção de que sua ideia tem um valor, que ela deve ser transmitida para a
humanidade.
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O senso de destino criativo pode ser descrito por pessoas que realizaram contruibuiçõs
brilhantes para a humanidade, como “ estar apaixonado por uma ideia” (Torrance,1983). Ao
usar a palavra paixão a pessoa demonstra devoção, respeito, dedicação, êxtase. O termo
paixão significa ir além, vencer barreiras, superar obstáculos pela ideia.
Mackinnon fez uma pesquisa com 710 inventores, perguntou quais os motivos ou
causas que os levaram a criar as respostas foram dadas na seguinte ordem:
1.
2.
3.
4.
5.

Amor pelo inventar
Desejo de melhorar
Ganho financeiro
Necessidade
Vontade de ter sucesso

3.2. O produto criativo
Um produto para ser considerado criativo deve estabelecer uma série de critérios. Mackinnon
(1978), estabeleceu 5 critérios para se avaliar o produto criativo:






Originalidade
Adaptação à realidade
Elaboração
Solução elegante
Transformação de princípios antigos

O critério de originalidade deve ser avaliado pela referencia da população que está
sendo analisada, ou seja, os mais infrequentes são mais originais, pois para a pessoa que criou
pode ser original, mas dentro de uma população em análise pode ser comum. A adaptação a
realidade é a funcionalidade do objeto criado, o produto deve servir para resolver algum
problema, ou seja, por mais original que a resposta ao problema seja, se ela não for aplicável,
não será considerada criativa. O produto elaborado é aquele que foi desenvolvido e
comunicado para os outros. É a criação do protótipo, externalização e solidificação da ideia,
para que possa ser usada, mostrada ou guardadada. A solução elegante e transformação de
principios antigos nem sempre são aplicáveis.
Exemplos de produtos criativos:

Figura 3 Tábua para cortar legumes / tudo cairá na panela
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Figura 4 Tudo embutido

Figura 5 Garrafas pet viram cabides

CONCLUSÃO
Depois de pesquisar todos esses temas relacionados a criatividade, nota-se que além de
exigir uma grande pressão do mercado para que as pessoas sejam criativas, há um mundo de
oportunidades para as que conseguem ser. Seja na vida profissional, pessoa ou acadêmica, as
pessoas que conseguem ser criativas, conseguem se destacar, inovar e se tornarem pessoas de
sucesso. A criatividade com certeza é uma características que vem sendo cada vez mais
valorizada nesses universos.
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O mais importante é saber que não precisa ‘nascer’ criativo, ou ter a criatividade nas
veias, a criatividade pode ser explorada através de técnicas simples e complexas. Há uma
gama delas para ser escolhida e explorada dependendo do contexto do problema.
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INTRODUÇÃO
O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, que tem
o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar
seu processo de capitalização, ou seja, é o conjunto de negociações de títulos
emitidos por empresas de capital aberto, visando o financiamento de suas atividades
futuras e o crescimento da empresa.

CAPÍTULO I – O MERCADO DE CAPITAIS
O Mercado de Capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras
e outras instituições financeiras autorizadas. O mesmo é subdividido em: Mercado
Primário e o Mercado Secundário.
Mercado primário: Denominamos mercado primário quando uma empresa negocia
sua compra e venda de ações pela primeira vez, ou seja, as ações criadas pelas
empresas e simultaneamente adquiridas por investidores.
Uma empresa pode recorrer ao mercado primário no momento de sua abertura
inicial de capital IPO (Initial Public Offering – Oferta Pública Inicial), ou fazer a
emissão de um novo lote de ações quando ela já tem papéis negociados no
mercado financeiro, colocando mais uma parte da empresa a venda em forma de
ações.
Mercado secundário: Denominamos mercado secundário quando os investidores
ou acionistas transacionam ações de sua titularidade, ou seja, é o mercado em que
é possível comprar e vender ações já emitidas e em circulação. Esta é a forma mais
conhecida e utilizada para se comprar ações no mercado financeiro.

Bolsa de Valores
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Apesar da negociação das ações no mercado secundário ser em sua maioria
realizado na bolsa de valores, seu conceito é mais amplo e abrange toda e qualquer
operação envolvendo ações já existentes, já emitidas e detidas por um determinado
acionista.
Sendo assim, além das bolsas, o termo “mercado secundário” engloba também
qualquer compra ou venda realizada em pregão eletrônico, bancos, corretoras de
valores ou em negociação direta entre acionistas celebrada por meio de um contrato
de compra e venda.

1.1 COMO FUNCIONA ESSE MERCADO?
A empresa quer dinheiro:
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Para evitar os altos juros cobrados em cima dos empréstimos pelos bancos, uma
empresa emite títulos/ações à venda, e atrai novos “sócios”. Eles podem comprar
ações ordinárias, que dão direito a voto nas reuniões dos acionistas, ou
preferenciais nominativas, que não dão direito a voto, mas têm preferência na hora
da distribuição dos dividendos.

O investidor tem dinheiro:
Pessoas físicas, empresas ou bancos, querem multiplicar o dinheiro que têm nas
mãos, seu capital; Assim, esses compram (junto à uma corretora) ações de uma
empresa que acaba de abrir seu capital ou que lança um novo lote de ações. O
dinheiro, levando em conta que esse ambiente é o mercado primário, vai direto para
a empresa, sem passar pela Bolsa de Valores. Bancos, corretoras ou distribuidoras
de valores mobiliários ficam com a incumbência de pôr no mercado as ações.

O dinheiro muda de mãos:
Ações compradas no mercado primário podem ser vendidas na Bolsa de Valores. É
o mercado secundário. As partes só podem negociar por meio de uma das
corretoras associadas à Bolsa, que cobram taxas que variam de 0,5 a 2 % do valor
da operação. Os negócios são fechados por computador ou pelos funcionários que a
corretora tem na Bolsa: Os operadores.

Ações menos disputadas:
São a maioria no mercado, mas representam apenas 15% do dinheiro que circula na
Bolsa de Valores, essas são compradas e vendidas por meio de computadores
ligados à Bolsa : o Sistema Eletrônico de Negociação.

Ações mais disputadas:
As corretoras mantêm operadores na Bolsa para comprar e vender ações mais
cotadas; São aquelas pessoas estressadas, que fica toda suada, agitada e grita ao
telefone. Eles recebem ordens da corretora por telefones sem fio, e realizam as
negociações em um ambiente chamado “Pregão”.
Direitos e proventos:
As empresas propiciam benefícios a seus acionistas, sob a forma de proventos
(dividendos e bonificações) ou de direito à preferência na aquisição de novas ações
(subscrição).

O que faz os preços das ações subirem ou descerem?
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Mudanças nas taxas de juros: Se elas caem, as ações na Bolsa sobem. A maioria
dos investidores tira o dinheiro de aplicações que rendem juros a taxas fixas e
aplicam na Bolsa. Quanto mais demanda pelas ações, mais elas têm seu preço
aumentado; a situação inversa também é verdadeira.

Inflação: Quando ela cresce, a Bolsa cai. A maioria dos investidores abandona o
mercado de ações e aplicam na poupança ou outros investimentos mais estáveis,
pois acreditam que não vale à pena correr os riscos da Bolsa se pode contar com
um rendimento seguro mensalmente.

Boatos, fofocas e falcatruas: Eles podem movimentar os preços para cima ou para
baixo. Os mais comuns se referem à troca de ministros, pedidos de concordatas de
empresas privadas ou privatizações de estatais. Em abril de 1995, por exemplo, as
hipóteses de privatização da Telebrás fez o Ibovespa disparar 28,02% em relação
ao mês anterior.

Crises externas: A economia de outros países pode repercutir na Bolsa. A crise
mexicana, no final de 1994, fez o Ibovespa cair 10,77% em Janeiro e 15,81%
Fevereiro de 1995. O México se deu mal porque estimulou as importações,
reduzindo impostos. O consumo de importados cresceu e as empresas sentiram. No
Brasil, a política era semelhante. Temeu-se uma repetição da novela mexicana e os
investidores deram no pé.

Planos econômicos: Sempre que o governo inibe ou estimula o consumo, a Bolsa
pipoca. Com o Plano Real (Junho de 1994), ela subiu e atingiu um pico de 26,85%
de alta, em agosto. Como a população comprava muito, as empresas lucravam
mais. As ações eram uma boa pedida. Em Setembro, o governo acabou com os
consórcios e criou impostos bancários compulsórios. O consumo despencou e a
Bolsa caiu 12,51%.

Investimentos estrangeiros: Eles promovem altas e baixas na Bolsa. No começo
de 1994, o PT estava na frente da campanha presidencial e isso assustava os
investidores brasileiros, pois poderia significar um freio nas privatizações.
Mesmo assim, a Bolsa subiu 70% entre Dezembro de 1993 e Fevereiro de 1994.
Acontece que nesse período, fundos de pensão norte-americanos investiram 1
Bilhão de dólares na Bolsa.

Operadores antiéticos: Ao saber do interesse de um cliente de sua corretora por
determinada ação, ele compra lotes dessa ação. Assim, aumentam o preço da ação
e ganham um dinheiro garantido, uma vez que a venda está praticamente acertada.
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Esses operadores são conhecidos como “ratos”. Quando descobertos, eles podem
sofrer suspensões – que não ultrapassam 15 dias.
1.2 INDICADORES ECONÔMICOS
São grandezas numéricas referentes a dados relacionados à situação da economia
de um país em determinado momento. Sua principal utilidade é traduzir a situação
dos níveis de desenvolvimento de países, regiões, empresas, para um número que
simplifique seu entendimento.
Esses índices possibilitam a diversas entidades e pessoas, tomadas de decisões
adequadas relacionadas a atividades econômicas. Por exemplo, se um índice de
risco de certo País em cumprir com o pagamento de suas dividas aumentar,
provavelmente muitos investidores irão retirar seu dinheiro de investimentos em
títulos de dívidas públicas daquele País.
1.3 PRINCIPAIS ÍNDICES
PIB (Produto interno bruto):
O PIB corresponde ao valor de mercado do fluxo de bens e serviços finais
disponibilizados por uma economia em um determinado período de tempo
(normalmente um ano); e é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)

PIB Real e Nominal:
Quando se procura comparar ou analisar o comportamento do PIB de um país ao
longo do tempo, é preciso diferenciar o PIB nominal do PIB real. O primeiro diz
respeito ao valor do PIB calculado a preços correntes, ou seja, no ano em que o
produto foi produzido e comercializado, já o segundo é calculado a preços
constantes, onde é escolhido um ano-base onde é feito o cálculo do PIB, eliminando
o efeito da inflação. Para avaliações mais consistentes, o mais indicado é o uso de
seu valor real, que leva em conta apenas as variações nas quantidades produzidas
dos bens, e não nas alterações de seus preços de mercado. Para isso, faz-se uso
de um deflator (normalmente um índice de preços) que isola o crescimento real do
produto daquele que se deu artificialmente devido ao aumento dos preços da
economia.

Índice de Desemprego:
A taxa de desemprego é definida pela relação entre o número de pessoas
desempregadas e a população economicamente ativa (PEA). O IBGE realiza a
Pesquisa Mensal de Emprego (PME), abrangendo seis regiões metropolitanas (São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador). A pesquisa
procura levantar e medir apenas o desemprego aberto (incluindo a realização de
bicos), para a população considerada em idade ativa (PIA), acima de quinze anos,
que procurou emprego durante a semana que precede a visita do pesquisador.
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Índice de Inflação:
A inflação é o aumento persistente e generalizado no valor dos preços. A inflação
possui vários índices entre eles o IGP (Índice Geral de Preços), IPA (Índice de
Preços no Atacado), INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo), INCC (Índice Nacional do Custo da Construção),
CUB (Custo Unitário Básico).

Exportações:
Valor das vendas e outras remessas de bens e serviços de propriedade para o
exterior, realizadas por agentes econômicos residentes do país, a preços de
embarque, excluindo o pagamento de fretes, seguros, impostos e taxas.

Importações:
Valor das compras e outros ingressos de mercadorias e serviços procedentes do
exterior do país.

Saldo da balança comercial:
Calculado pela diferença entre exportação e importação.

Dívida externa:
Valor total de débitos do país, contratados com residentes no exterior e garantidos
pelo governo, decorrentes de empréstimos e financiamentos, com prazo de
vencimento superior a um ano.

Juros Over/Selic:
A Selic é uma taxa referencial de juro. Ela é definida pelo Banco Central em
reuniões periódicas. Sempre que o governo precisa de dinheiro, ele paga a taxa
Selic para captar recursos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central
(Copom) é o responsável por definir a Selic. O colegiado é formado pelos oito
membros da diretoria e o presidente do BC. O calendário das reuniões é divulgado
sempre ao final de cada ano.

Poupança:
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Rendimento calculado para a remuneração mensal dos depósitos em caderneta de
poupança, a partir da Taxa Referencial de Juros (TR), acrescida de 0,5%. A TR È
obtida a partir da combinação da remuneração média mensal, livre de impostos, dos
depósitos à prazo fixo captados pelos bancos comerciais e de investimentos e
agências operadoras com títulos públicos.

Dívida líquida:
Somatório do endividamento dos governos federal (inclusive Banco Central),
estadual e municipal e por suas empresas junto ao sistema financeiro (público e
privado), ao setor privado não financeiro e ao resto do mundo, descontados os
valores correspondentes aos créditos do governo.

1.4 TIPOS DE AÇÕES E TÍTULOS
Ordinárias nominativas (ON) - Ação que proporciona participação nos
resultados econômicos de uma empresa. Confere a seu titular o direito
de voto em assembléia. Não dão direitos preferenciais a dividendos.
Preferenciais nominativas (PN) - Ação que oferece a seu detentor prioridades no
recebimento
de dividendos e/ou,
no
caso
de dissolução da
empresa,
no reembolso de capital. Em geral não concede direito a voto em assembleia. Pode
existir em uma mesma empresa mais de um tipo de ação PN, geralmente
denominadas PNA e PNB.
Uma ação endossável é uma ação nominativa que pode ser transferida mediante
simples endosso no verso. De acordo com o tipo de registro podem ser classificadas
como:
Nominativas: Cautela ou certificado que apresenta o nome do acionista, cuja
transferência é feita com a entrega da cautela e a averbação do termo, em livro
próprio da sociedade emitente e identificada pelo acionista.
Escriturais: não são representadas por cautela ou certificado. Funciona como uma
conta corrente, na qual os valores são lançados a débito ou a crédito dos acionistas.
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Não há movimentação física de documentos. As ações negociadas no Brasil na
Bovespa e no mercado de balcão organizado são deste tipo.
Ao portador: Sem identificação de propriedade. São de quem apresentar as ações.
Desde 1990 o Brasil não possui mais ações dessa forma, como forma de coibir o
uso desses papéis na lavagem de dinheiro.
Pela liquidez do papel:
Primeira linha ou blue chips: grande volume negociado, grande número de
vendedores e compradores;
Segunda linha: ações menos negociadas.
Pelo grau de capitalização da empresa:
Large caps: alta capitalização
Mid caps: média capitalização
Small caps: baixa capitalização

Pelo tipo de mercado em que são vendidas:
Mercado integral (lote-padrão): Lote de títulos que apresentam múltiplos da
quantidade estabelecida como lote padrão. Essa quantidade de títulos é prefixada
pelas bolsas de valores. Quando um investidor opera comprando ou vendendo em
múltiplos do lote padrão, sua ordem cai no Mercado Integral, onde estará disponível
para investidores de maior porte, que também estão operando dentro do lote padrão.
Mercado fracionário (lote fracionário): Lote de títulos que apresenta uma
quantidade de ações inferior ao lote-padrão estabelecido. Quando um investidor
opera comprando ou vendendo em quantidades abaixo do lote padrão, sua ordem
cai em um mercado paralelo chamado de Mercado Fracionário, onde estará
disponível somente para investidores de pequeno porte, os quais também estão
operando abaixo do lote padrão.
1.5 TÍTULOS
Um título de dívida é uma espécie de "vale", atestando que você emprestou dinheiro
a um governo ou companhia e que descreve os termos de reembolso.
O comprador pode adquirir um título de dívida com desconto. O título tem uma taxa
de juros fixa por um período determinado. Quando o tempo se esgotar, diz-se que o
título "venceu" e o comprador poderá resgatá-lo pelo valor nominal integral. Alguns
tipos:
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Títulos de Dívida Externa: São títulos de dívida pública colocados no mercado
internacional, em geral denominados em moeda estrangeira. Existem vários títulos
de dívida externa, dentre os quais os Bradies e os bônus globais são os mais
conhecidos.

Títulos de Dívida Pública: Termo que denomina os títulos financeiros com variadas
taxas de juros, métodos de atualização monetária e prazos de vencimento, que são
utilizados como instrumentos de endividamento interno e externo.

Títulos Pós-fixados: Os títulos pós-fixados funcionam de forma diferente. Quando
você investe em um pós-fixado você saberá o quanto irá receber somente no final da
aplicação. Isso ocorre porque o rendimento é determinado pela variação de certo
índice mais uma taxa de juros determinada no início.
Títulos Pré-fixados: São aqueles cuja remuneração é determinada no momento da
aplicação. Assim, quando o gerente do seu banco lhe oferece um CDB pré-fixado de
30 dias rendendo 18%, isto significa que você já sabe o quanto receberá dentro de
um ano - o valor investido mais juros pelo período (30 dias) em que o dinheiro foi
investido.
Títulos Privados: Todos os títulos de renda fixa, que são emitidos por bancos e
empresas são conhecidos como títulos de dívida privada, ou títulos privados. De
maneira geral, as aplicações em renda fixa podem ser organizadas de acordo com
seus emissores.

Existem basicamente três emissores de títulos de renda fixa, que são:


O Governo (LTNs, NTNs, etc.);



Os bancos (CDBs, RDBs, letras hipotecárias, letras cambiais);



As empresas (debêntures, commercial papers).

Títulos Públicos: Assim como as empresas e os bancos, os governos federal,
estadual e municipal precisam de dinheiro para financiar suas obras e cobrir suas
despesas. Os títulos emitidos por estas entidades são chamados de títulos de dívida
pública e podem ser pré ou pós-fixados.
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1.6 PORQUE INVESTIR NO MERCADO DE CAPITAIS?
À medida que cresce o nível de poupança individual e a poupança das empresas
(entende-se por poupança o lucro das mesmas) constituem a fonte principal do
financiamento dos investimentos de um país. Tais investimentos são o motor do
crescimento econômico e este, por sua vez, gera aumento de renda, com
consequente aumento da poupança e do investimento, assim por diante.
As empresas, à medida que se expandem, carecem de mais e mais recursos, que
podem ser obtidos por meio de:
• Empréstimos.
• Reinvestimento de lucros.
• Participação de acionistas.
As duas primeiras fontes de recursos são limitadas. Geralmente, as empresas
utilizam-nas para manter sua atividade operacional.
Mas é pela participação de novos sócios – nesse caso os acionistas – que uma
empresa ganha condição de obter novos recursos não exigíveis, como contrapartida
à participação no seu capital.
Com esses novos recursos, as empresas têm condições de investir em novos
equipamentos ou no desenvolvimento de pesquisas melhorando seu processo
produtivo, tornando-o mais eficiente e beneficiando toda a comunidade. O investidor
em ações contribui assim para a produção de bens, dos quais ele também é
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consumidor. Como acionista, ele é sócio da empresa e se beneficia da distribuição
de dividendos sempre que a empresa obtiver lucros.
Essa é a mecânica da democratização do capital de uma empresa e da participação
em seus lucros. Antes de investir no mercado de capitais deve-se também analisar o
tipo de investidor que você é, pois no mercado de capitais você possui diversas
formas de obter retorno buscando equilibrar os três aspectos básicos em um
investimento: retorno, prazo e proteção. Ao avaliá-lo, portanto, deve estimar sua
rentabilidade, liquidez e grau de risco. A rentabilidade é sempre diretamente
relacionada ao risco. Ao investidor cabe definir o nível de risco que está disposto a
correr, em função de obter uma maior ou menor lucratividade. Tornando-se desta
forma uma ótima forma de investir seu dinheiro com diversas formas de rentabilidade
de pequeno, médio e grande risco, sendo de pequena, media e grande rentabilidade
respectivamente.

Principais Benefícios do Mercado Acionário
Para que o Mercado Acionário se desenvolva, consiga cumprir com sua função e
traga benefícios para as partes envolvidas, o ambiente de negócios no país de
atuação deve ter total liberdade e possuir regras claras e definidas.
Eis abaixo alguns dos principais benefícios que um Mercado de Ações desenvolvido
pode propiciar a uma nação:

• Financia a produção e os negócios, pois através da venda de ações as
empresas obtêm recursos para expandir seu capital, com obrigações apenas no
longo prazo;
• Possibilita que os recursos poupados se tornem investimentos,
proporcionando crescimento econômico e crescimento de produtividade com a
inserção das poupanças no setor produtivo;
• Constitui uma forma de crescimento das companhias, que podem aumentar
sua participação no mercado através da distribuição de ações, além de possibilitar a
elas aumentar seus ativos e valor de mercado;
• Auxilia a redistribuição de renda, à medida que pode proporcionar a seus
investidores ganhos decorrentes de valorizações do valor da ação e distribuição de
dividendos, compartilhando assim o lucros das empresas;
• Aprimoramento dos princípios da Governança Corporativa, através de
melhorias na administração e eficiência, visto que as companhias abertas precisam
cumprir a regras cada vez mais rígidas propostas pelo governo e pelas Bolsas de
Valores, além de deixar o mercado mais transparente;
• Possibilita a inserção de pequenos investidores, já que para investir em ações
não há a necessidade de grandes somas de capital como outros tipos de
investimentos;
• O Mercado de Ações atua como indicador econômico, uma vez que é
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extremamente sensível e a cotação das ações pode refletir as forças do mercado,
como momentos de recessão, estabilidade, crescimento, etc.
1.6.1 INVESTIMENTOS EM T[ITULOS
• Renda: Divido em fixa e variável. A renda é fixa quando se conhece previamente a
forma do rendimento que será conferida ao título. Nesse caso, o rendimento pode
ser pós ou prefixado, como ocorre, por exemplo, com o certificado de depósito
bancário. A renda variável será definida de acordo com os resultados obtidos pela
empresa ou instituição emissora do respectivo título.
• Prazo: Há títulos com prazo de emissão variável ou indeterminado, isto é, não têm
data definida para resgate ou vencimento, podendo sua conversão em dinheiro ser
feita a qualquer momento. Já os títulos de prazo fixo apresentam data estipulada
para vencimento ou resgate, quando seu detentor receberá o valor correspondente à
sua aplicação, acrescido da respectiva remuneração.
• Emissão: Os títulos podem ser particulares ou públicos. Particulares, quando
lançados por sociedades anônimas ou instituições financeiras autorizadas pela CVM
ou pelo Banco Central do Brasil, respectivamente; público, se emitidos pelo governo
federal, estadual ou municipal.
1.6.2 COMO INVESTIR E OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS
Para operar no mercado secundário de ações
é necessário que o investidor se dirija a uma
sociedade corretora membro de uma bolsa de
valores, na qual funcionários especializados
poderão
fornecer
os
mais
diversos
esclarecimentos e orientação na seleção do
investimento, de acordo com os objetivos
definidos pelo aplicador. Se pretender adquirir
ações de emissão nova, ou seja, no mercado
primário, o investidor deverá procurar um
banco, uma corretora ou uma distribuidora de
valores mobiliários, que participem do
lançamento das ações pretendidas.

CAPÍTULO II – SOCIEDADES: LTDA E S/A
2.1 SOCIEDADE LIMITADA
As sociedades limitadas são sociedades em que seus sócios têm responsabilidade
limitada, limitada pelo capital social, ou seja, caso a empresa não consiga pagar
suas obrigações, somente a pessoa jurídica será penalizada, sem atingir o
patrimônio pessoal dos sócios.
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Os sócios são responsáveis, solidariamente, pela avaliação do capital social, e cada
sócio responde pela integralização da cota que subscreveu, mas todos respondem
(caso aconteça) pelo que faltar a ser integralizado.

2.2 SOCIEDADES ANÔNIMAS – S/A
São as sociedades por ações; essas sociedades são sempre de caráter empresarial,
e a relação entre os investidores é baseada no dinheiro.
Uma empresa decide por ser uma sociedade por ações para conseguir investimento
para concretizar suas atividades, para isso ela deve atrair investidores.
Os investidores podem ser atraídos de duas formas: Publicamente, pela emissão de
ações no mercado de capitais (Bolsa de valores ou Mercado de balcão) pela
empresa, caracterizando uma Sociedade de Capital Aberto; ou internamente, dentro
da própria empresa, caracterizando uma Sociedade de capital fechado.
Na pesquisa, o tipo de empresa que será mais freqüentemente mencionado será a
Sociedade de capital aberto, que dá a condição para estudarmos o mercado
financeiro.
Para que uma empresa possa ofertar seus títulos no mercado, ela deverá ser
avaliada pele CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por seus rígidos critérios.
Lembrando que a CVM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda,
instituída pela Lei nº 6.385, de 07/12/196, que tem como atribuições normatizar,
regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários
do país.
Para ter seus valores mobiliários negociados junto ao público, a companhia aberta
necessita de registro junto a CVM. Para tanto, porém, deve a empresa estar
juridicamente constituída na forma de sociedade anônima, conforme preconizado na
Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
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A S.A pode emitir ações que conferem direitos diferenciados:
- Direito de voto (ação Ordinária)
- Sem direito de voto, mas obtém privilégio econômico (Ação preferencial).

CAPÍTULO III – A CRISE AMERICANA E A RECESSÃO
MUNDIAL
3.1 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS
Desde
2001,
o mercado
imobiliário
americano vinha numa crescente acelerada. A
causa disso tinha sido a queda dos juros do Federal
Reserve (Fed, o Banco Central americano), que
diminuíram (para prevenir uma possível recessão,
que poderia ser desencadeada pelos atentados de
11
de setembro) chegando até a 1% ao ano. Com isso,
a demanda
por
imóveis
cresceu
muito,
incentivada pelos baixos juros nos financiamentos
imobiliários e nas hipotecas. Em 2005, isso se
tornou um ótimo negócio. Muitas pessoas chegaram a comprar mais de uma casa,
com a intenção de revendê-las quando valorizassem.
Isso fez com que a quantidade de empréstimos aumentasse principalmente para
clientes de baixa renda e com histórico de inadimplência (os chamados clientes
subprime). Esse tipo de empréstimo é considerado de alto risco, pois as chances de
não ser pago são maiores, mas em compensação oferecem uma taxa de retorno
maior aos bancos.
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Entretanto, após 2006, o preço dos imóveis começou a cair, enquanto os juros do
Fed aumentavam. Com isso a oferta de casas começou a superar a procura,
resultando na atual crise imobiliária dos EUA. Mas o mercado imobiliário não foi o
único afetado. Com os juros altos, a taxa de inadimplência aumentou, provocando
um prejuízo para os bancos e desaquecendo a economia americana.
Com menos dinheiro nas mãos, as pessoas compram menos, o que não gera lucro
para as empresas. Por sua vez, estas não podem mais contratar novos
funcionários. Vários bancos e seguradoras faliram. Isso fez com que a crise
tomasse proporções enormes, a ponto de afetar fortemente outros países que
dependem economicamente dos EUA. Várias medidas para resolver a crise
econômica dos EUA foram adotadas. O governo aprovou a utilização de bilhões
de dólares dos cofres públicos para recuperar os bancos. A mais recente foi
destinar US$ 700 bilhões para comprar títulos hipotecários de risco.
Na segunda metade da década de 1990, nos Estados Unidos, muitas empresas do
setor tecnológico abriram seu capital, o que impulsionou negociações na bolsa
eletrônica Nasdaq. Como o momento era bom na parte de desenvolvimento
tecnológico, houve uma grande valorização na bolsa de valores americana.
Porém, muitas dessas empresas falharam em entregar os resultados prometidos, o
que fez com que os investidores perdessem confiança em seus investimentos. Esse
cenário desencadeou a queda dos papéis dessas empresas, que ocorreu
rapidamente e verticalmente.
Para recuperar a ferida, as taxas de juros americanas foram rebaixadas até em
torno de 1% ao ano, visando a prevenção de uma recessão.
Criou-se assim o campo ideal (e futuramente desastroso) para o aquecimento da
economia americana: O mercado de trabalho crescia junto com a renda, os juros
eram baixos, o crédito era farto e a população estava feliz. Assim as famílias norteamericanas começaram a buscar seus sonhos com uma casa-própria, e
investidores de todos os níveis viram uma boa oportunidade: de lucrar com o
mercado imobiliário.
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A demanda por imóveis começou a crescer de forma espantosa, e isso alimentou o
aumento do valor das casas. Essa simples regra de que com o aumento da
demanda, o valor do produto demandado também aumenta, realimentou todo o
processo, as famílias e os investidores achavam que suas aplicações tinham sido
bem direcionadas; e também do ponto de vista dos doadores de crédito (os
bancos), que encontraram nas baixas taxas de juros um negócio incrível.
Voltando um pouco no tempo, o mercado de hipotecas nos Estados Unidos era
dominado pelo segmento Prime, que conta com regras rígidas de avaliação de
crédito e limites de valor financiado. Contudo, existem outras duas categorias de
crédito: a alt-a, uma categoria antes da Prime; e a subprime, “terceira linha”. Essa
classificação é baseada na proporção do pagamento inicial e na qualidade do
crédito do cliente; Sendo que a linha Prime são os clientes que possuem um bom
histórico de crédito e renda suficiente para pagar as prestações de seus
financiamentos. A linha do alt-a, compreende os clientes que não possuem histórico
de crédito, ou não fornecem os dados necessários de renda, ou ainda que queiram
financiar um imóvel que não é destinado para uso próprio; Já a terceira linha, ou
subprime, são os clientes que possuem um histórico de crédito com problemas ou
nível de renda muito baixo para cumprir com prestações de financiamento.
Em 2006 e 2007, bancos com uma classificação sólida de crédito conseguiram
contrair dívidas a taxas muito reduzidas e garantir um rendimento extra, captando
recursos com a venda de títulos de dívida de curto prazo (commercial papers) e a
posterior aplicação em títulos subprime.
O cenário estava bom demais para ser verdade, mas todos acreditavam em
castelos no céu e resolveram ir além. Sendo assim, surgiu a chamada
securitização, um “sistema” que permitia gerar oportunidades de curto prazo e
flexibilizar os bancos, que poderiam fornecer níveis elevadíssimos de empréstimos
hipotecários a clientes com créditos duvidáveis. Eles conseguiram diluir o risco das
hipotecas do subprime, juntando-as com outros títulos e criando um novo
instrumento de financiamento de suas atividades.
O sistema funcionava da seguinte forma: Bancos compravam as hipotecas
subprimes das financeiras e as colocavam em grandes carteiras com diversos
títulos, que eram divididos em fatias, cada uma com diferentes taxas de juros e
classificação de risco. As fatias mais seguras eram chamadas de seniores, elas
eram menos arriscadas por terem preferência no recebimento e só teriam perdas se
um número muito grande de hipotecas ficasse inadimplente, e ainda assim, só se as
garantias se desvalorizassem muito. Como isso parecia pouco provável, as
agências de classificação de risco atribuíam notas elevadas a elas e parte do pool
(conjunto) de hipotecas de baixa qualidade pôde ser transformada em ativo com
grau de investimento.
As fatias intermediárias eram chamadas de mezzaninos e possuíam taxa de juros e
classificações próximas à média da carteira sênior, porém, não deixavam de ser um
negócio arriscado. Por fim, as últimas fatias, chamadas Juniores ou equities, eram
as mais arriscadas e não possuíam classificação de risco, porém é a que pagava os
maiores juros ao investidor.
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Esse sistema permitiu aos bancos venderem parte de seu risco de crédito para
outros bancos e investidores; assim, o risco do subprime desaparecia aos poucos
em seus balanços patrimoniais, assim os bancos podiam conceder maior volume de
empréstimos imobiliários com base em seu capital.

Além da securitização, tornou-se comum também outro instrumento financeiro: os
CDO’s – Obrigação de Dívida Colateral (Collateralized debt obligation)
Neles, hipotecas são misturadas a outros tipos de crédito, como dívida de cartões e outros
empréstimos não-residenciais ou corporativos, fazendo com que a diversificação de risco
traga mais complexidade ao arranjo. A criação de CDO’s envolve uma sofisticada

construção, com os bancos emissores lançando mão de diferentes tipos de
derivativos, seguros e esquemas de arbitragem. O truque é construir um ativo
sintético cuja soma dos fluxos supere os juros e amortizações das fatias seniores e
mezzaninas acrescidas das comissões das instituições envolvidas, e ainda sobre
algo para remunerar as fatias juniores.
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Além da ferramenta de securitização e dos CDO’s, um terceiro elemento foi
desenvolvido nos últimos anos: um enorme mercado de derivativos de crédito, em
especial o chamado CDS – credit default swap –, considerado outro elemento que
adiciona risco e incerteza aos problemas. Neles, os agentes apostam na
probabilidade de que um devedor específico não honre suas obrigações totalmente.
Os CDS são amplamente utilizados para fazer hedge de posições, permitindo que os
agentes assumam posições vendidas com facilidade, redistribuindo o risco pelo
sistema. Os CDS, de forma mais simples, nada mais são do que seguros, ou se
preferir, garantias que os investidores fazem sobre as hipotecas compradas, que
lhes garante liquidez na venda (esses CDS eram concedidos pelo AIG – American
International Group, que é a maior empresa seguradora dos EUA).
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Com todas essas novas ferramentas mirabolantes, em um mercado extremamente
complexo, o elemento que faltava ainda estava por vir, para colocar em cheque a
engenharia financeira, os bancos, os bancos centrais mundiais e os formuladores de
políticas econômicas, dada a falta de sustentação do crescimento permanente do
mercado imobiliário americano. Os preços dos imóveis começaram a declinar em
2007, enquanto as taxas de juros subiam, eliminando os lucros fáceis antes obtidos
com o refinanciamento dos empréstimos imobiliários. Para piorar a situação, a maior
parte das hipotecas subprime possuía taxas de juros reajustáveis. Isso significa que
um contrato de financiamento contava com reduzida taxa de juros fixa nos primeiros
dois a cinco anos, posteriormente reajustada para os níveis de mercado
considerados justos para o respectivo mutuário. As taxas reajustáveis, segundo
Wacker (2008), são normalmente bem mais elevadas que as taxas de juros iniciais e
situam-se além da capacidade de pagamento dos mutuários. Com isso, os atrasos e
a inadimplência dos empréstimos imobiliários tornaram-se a consequência natural
dessa situação. Com a queda nos preços e o aumento da inadimplência, todas
essas estruturas começaram a ruir, comprometendo o sistema bancário americano,
restringindo a liquidez e atingindo o lado real da economia. Como reação, os bancos
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centrais americano e europeu agiram rapidamente, fornecendo liquidez aos
mercados para evitar um colapso financeiro imediato, e o Banco Central Americano
iniciou uma agressiva redução das taxas de juros. Resta indagar-se sobre a
capacidade dessas medidas evitarem problemas maiores e sobre o poder de
resposta das economias americana e global.

Acima: casa vendida a pouco mais de um dólar no e-bay
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Quadro geral das perdas (em dólares) entre 2007 e 2009

3.2 REAÇÃO DO GOVERNO AMERICANO E A REPERCUSSÃO MUNDIAL
A partir do final de 2008, a crise e seus efeitos se tornaram mais contundentes e
recessivos. O ano de 2009 começa com a previsão de decréscimo do comércio
mundial, o primeiro desde 1982 e possivelmente o mais profundo desde a Grande
Depressão.
Tendo em vista a origem financeira da atual crise econômica internacional, observase que os governos, de maneira geral, optaram por adotar, inicialmente, esforços
mais vigorosos no âmbito fiscal e de crédito. Os bancos centrais atuaram de forma
intensa. Num primeiro momento, em função das perdas envolvendo operações
subprime, e posteriormente, para restabelecer a confiança no sistema financeiro.
Os bancos centrais dos EUA (FED), da área do Euro (BCE), do Japão (BoJ), da
Austrália (RBA) injetaram grandes quantias de recursos no mercado monetário, em
função do acirramento das incertezas. Foi constatado, também, o avanço do ciclo de
reduções na taxa básica de juros norte-americana, seguida por outros países. Tudo
isso contribuiu para acalmar a crise, mas não impediu que ela fosse contaminando
as instituições financeiras e a própria economia real.
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Podemos destacar, para o caso dos EUA, algumas outras iniciativas que merecem
atenção:
· Outubro - Pacote de US$ 850 bilhões para a compra de créditos podres das
instituições financeiras em dificuldades. Do total aprovado pelo Congresso, 250
bilhões de dólares são destinados à compra de ações de bancos.
· Elevação de US$ 100 mil para US$ 250 mil do limite de depósitos bancários que
passam a ser garantidos pelo governo.
· Corte de impostos para a classe média e incentivos aos pequenos empresários.
· Novembro - resgate do Citigroup. O plano exigiu que o governo financiasse cerca
de US$ 306 bilhões em empréstimos e títulos e investisse cerca de US$ 20 bilhões
no grupo.
· Dezembro - aprovação de plano de resgate das montadoras. Após um pedido
inicial de cerca de US$ 35 bilhões para a GM, Chrysler e Ford, as duas primeiras
foram contempladas com cerca de US$ 14 bilhões após árduo processo no
legislativo federal dos EUA. A Ford desistiu de sua demanda inicial.
· Janeiro de 2009 - com a proposta de novo pacote de cerca de US$ 800 bilhões,
visando prestar socorro e focalizar melhor nas pessoas físicas e pequenos
empreendimentos com a meta de gerar dois milhões de empregos.
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No Reino-Unido, que possui uma economia com elevada participação dos serviços
financeiros sobre o produto, outros destaques merecem atenção:

· Previsão de elevação das contribuições da Previdência Social em 0,5 p.p.
· Redução em dois p.p. do Imposto sobre Valor Agregado
· Elevação do imposto de renda para 2009 para reduzir os impostos indiretos.
· Expansão dos empréstimos do setor público de US$ 118 bilhões para US$ 174
bilhões.
· Formulação de um pacote anti-crise de 30,5 bilhões de Euros. Os principais
instrumentos para financiar este pacote serão a redução de impostos e tarifas e
expansão do investimento público. Os setores afetados por este pacote foram,
principalmente, de rodovias, educação e habitação. O objetivo do pacote era o de
impedir uma evolução da recessão e evitar um avanço do desemprego.

A China, que tinha sido considerada a economia mais dinâmica das últimas
décadas e vinha concentrando uma grande quantidade de produção industrial no
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país. A China, mais do que qualquer outro país, parecia estar sujeita a grandes
mudanças, considerando a importância do comércio exterior e a maior valorização
do mercado interno.

· Declínio no crescimento do PIB de 11,8% em 2007 para 9,4% em 2008 e abaixo de
7% em 2009.
· Inflação descendente: (IPC): 6,5% em outubro/2008; janeiro-outubro: 4,4%; e
previsão para o último trimestre é de 5,9%.
· Reservas Oficiais: US$ 2,2 trilhões (com previsão de US$ 2,7 tri para 2009,
segundo o FMI).
· Redução da taxa de juros de depósitos e empréstimos em 25 pontos base: taxa de
empréstimos passou de 6,9% para 6,6%; taxa de depósitos de 3,8% para 3,6%
(outubro).
· Medidas para aumentar o controle sobre o movimento de capitais, com nova
regulamentação para monitorar o fluxo de câmbio e gerenciar as reservas;
O caso chinês apresentava grande interesse em manter uma postura agressiva e
bastante proativa, conforme revelaram seus indicadores de conjuntura. Quando são
enfocadas as medidas mais importantes para combater a crise, esses elementos se
acentuaram:
· Eliminação das taxas para a compra de ações e ativos dos principais bancos do
país;
· Criação de um fundo de reserva comum com Japão e Coréia (injetar US$ 86
bilhões no banco de desenvolvimento asiático);
· Aprovação de um Plano de injeção de crédito para o Banco Agrícola de US$ 19
bilhões;
· Elaboração de proposta para que os países emergentes desempenhem um papel
maior na supervisão de organizações financeiras internacionais, como o FMI e
BIRD;
· Redefinição do papel do yuan na crise e criação de um comitê para analisar a
crise financeira, para adaptar as políticas econômicas a elas, se necessário;
· Formulação de um pacote anti-crise de US$ 292 bilhões: 60% deste valor já
disponíveis e utilizados para ampliação de obras públicas (construção civil e
ferrovias), visando a geração de emprego e de renda;
· Formulação de um novo pacote anti-crise, em novembro, de US$ 586 bilhões para
promover melhorias de acesso ao crédito, redução de impostos e tarifas e expansão
do gasto público. Os setores afetados por este pacote foram, principalmente, de
habitação para baixa renda, transporte público e melhoria da infra-estrutura rural.
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Consideradas as características da África do Sul e o peso de suas questões
sociais, não é de admirar que o elenco de medidas proposto possuia um viés um
tanto diferenciado em relação aos demais países do presente estudo.
Entre as medidas governamentais, merecem destaque o lançamento do 2008
Medium Term Budget Policy Statement, em outubro, que traçava diretrizes de
combate aos efeitos da crise financeira. Em seu âmbito, cabe destacar:
- Previsão de déficit na balança orçamentária de 1,6% do PIB, para 2009.
- Elevação de 6,0% ao ano do gasto público.

3.2.1 AÇÕES PRETENDIDAS PELO GOVERNO SUL-AFRICANO
- Melhoria da qualidade da educação;
- Melhoria no sistema de saúde (especial atenção aos programas de tratamento de
Tuberculose e AIDS);
- Expansão de investimentos no setor de construção civil, afim de que se
aperfeiçoasse o transporte público, redes de tratamento de esgoto, eletricidade (em
especial após a crise de energia vivenciada no início do corrente ano);
- Redução da pobreza no campo, através da extensão do acesso à terra e apoio a
pequenos fazendeiros.

3.3 A CONTINUAÇÃO DA CRISE
No momento atual, em 2011, o mundo vive um cenário complicado e muito delicado;
a crise de 2008 que parecia ter passado, na realidade se desdobrou em uma nova
crise, e agora mais grave, pois não envolve somente a quebra de bancos, mas sim
de países.
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A quebra do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers, em Setembro de
2008, foi a primeira peça que caiu, e deu início a um efeito-dominó que levaria
economia dos Estados Unidos, e eventualmente do mundo, a um colapso.
Instituições das maiores e mais poderosas do mundo, tiveram perdas colossais em
seus balanços (como o Citigroup e o Merril Lynch – nos EUA; Northern Rock – no
Reino Unido; Swiss Re e UBS – na Suíça; Société Générale – na França; entre
outros).
Assim como os Estados Unidos, muitos países da Europa tiveram que injetar capital
para salvar os grandes bancos e empresas, e consequentemente a economia de
seus respectivos países e também proteger os interesses de investidores externos.
Falando dos Estados Unidos, esses pacotes trilionários geraram mais dívida pública
aos cofres americanos, já muito endividados, principalmente pelos investimentos em
guerras e atos militares desde os atentados de 11 de setembro de 2001. Em maio
de 2011, o limite da dívida pública já tinha atingido seu teto, e ao mesmo tempo o
prazo de pagamento de uma boa parcela de seus juros estava para vencer, e se o
governo não conseguisse aumentar o teto da dívida, entraria em um Default (daria o
calote), o que seria péssimo para a economia, não somente nacional, como mundial,
pois os títulos de dívida dos EUA, até o momento avaliados como os mais seguros
do mundo pelas agências de classificação de riscos (Standard & Poor’s, Moody´s, e
Fitch), e que são de grande parte investimentos estrangeiros (Brasil, China, Japão,
Reino Unido e os países exportadores de petróleo estão entre os maiores credores
estrangeiros que detêm 32% dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos),
seriam rebaixados por essas agências, desvalorizando muito o valor desses papéis,
causando insegurança aos investidores domésticos e estrangeiros, que muito
provavelmente retirariam seus investimentos, e causariam ainda mais incertezas no
cenário macroeconômico, dando espaço para um colapso ainda maior na economia.
A decisão de socorrer setores da economia que estavam em risco de falência
endividou não somente os EUA, mas outros países que hoje enfrentam problemas
com a dívida, principalmente na Europa : Grécia, Irlanda e Itália, por exemplo.
Neste capítulo veremos o desdobramento dessa nova etapa da crise financeira
mundial.
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Barack Obama

Grécia, situação crítica

A explosão da bolha imobiliária, que foi basicamente criada e sustentada por
instituições financeiras americanas de grande porte, que estavam lucrando
ferozmente com a negociação de derivativos compostos por hipotecas subprime,
combinadas com outras dívidas misturadas (de alto e baixo risco), e que não foram
regulamentados, propositalmente (devido à alta circulação de bonificações e lucros),
foi a preparação do terreno para o cenário em que estamos inseridos nos dias
atuais.
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Lehman Brothers foi á falência em setembro de 2008
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Os bancos envolvidos, que eram os maiores, sofreram perdas imensas e
concentraram um número absurdo de clientes inadimplentes, o que exigiu do
governo americano uma forte injeção de capital para salvar os mesmos, e
eventualmente as empresas de grande porte que, com a queda brusca no consumo,
estavam também prestes a quebrar.

A partir desse momento, o
o
cenário macroeconômico sentiu
impacto da recessão americana,
e o
mundo entrou em recessão.
Observando-se
a
economia
mundial em 2010, pode-se
perceber pontos positivos e
negativos, e uma enorme
incerteza com relação ao futuro
mediato. As boas notícias
referem-se, naturalmente, ao
sucesso
que
as
políticas
macroeconômicas implementadas a partir do final de 2008, em quase todo o mundo,
tiveram na contenção dos impactos mais destrutivos da crise financeira de 20072008 sobre a produção e o emprego.
O produto caiu em praticamente todo o mundo (com a notável exceção de sempre, a
China e sua vizinha e a Índia que sofreram apenas desacelerações de crescimento,
de muito alto para alto). Em vários países desenvolvidos, a queda foi significativa,
como no caso dos Estados unidos e da Alemanha. Mas, ainda assim foi muito menor
do que poderia ter sido, uma vez que nossos parâmetros de comparação seriam
dados pela Grande Depressão dos anos 1930. A recuperação que se seguiu, por
outro lado, não foi tão surpreendente, já que apoiada e alimentada pela mesma
política macroeconômica que conteve a contração do produto.
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Políticas fiscais expansionistas em muitos países (com a notável exceção alemã),
políticas monetárias de sustentação de liquidez, políticas microeconômicas de
incentivo a setores específicos, mas de grande impacto, como a indústria
automobilística e a de construção civil, todas contribuíram para reviver a demanda
agregada e diminuir o impacto das tendências naturais de empresas e consumidores
de se retrair frente ao desemprego, às incertezas do futuro, ao excessivo
endividamento de alguns setores e etc.
Em alguns casos, o ambiente mais favorável esconde desequilíbrios perigosos para
a continuidade da recuperação. Certamente o caso mais ameaçador aqui é o da
Alemanha, que escolheu recuperar sua economia pelo caminho do beggar thy
neighbor, que causou muitos estragos na década de 1930. A estratégia alemã
consistiu em baratear seus produtos de exportação (especialmente pela contração
salarial, uma vez que vem, de algum tempo, perpassando inclusive governos
nominalmente social-democratas, como o de Gerhard Schroeder) ao invés de
ampliar sua demanda agregada. Com isso, a recuperação alemã acabou se
apoiando, pelo menos em parte, na geração de superávits em conta corrente que
tem como contrapartida os déficits verificados na periferia da área euro, o chamado
Club Med, composto por Grécia, Portugal, Espanha e Itália. Sem a possibilidade de
se valer da política cambial e da monetária (perdidas para o Banco Central Europeu,
com a criação do euro), só resta a esses países a contração fiscal. A virtude alemã é
paga com o empobrecimento da periferia da área euro, o que, fatalmente, acabará
se voltando contra a própria Alemanha em algum momento.
A boa notícia da recuperação do produto é temperada pela incapacidade dessas
economias em diminuir o desemprego de forma significativa.
o desemprego é alto porque a demanda agregada foi sustentada pela política
macroeconômica em nível suficiente para evitar colapsos do sistema produtivo, mas
a ambiguidade dos governos de países como os Estados unidos em relação às suas
próprias decisões tende a reduzir sua eficácia. Certamente, o caso mais
preocupante é o dos Estados unidos. A cautela e o discurso dúplice do presidente
Obama e seus auxiliares a respeito de sua política econômica são certamente mais
geradores de incertezas do que incentivos à reação vigorosa.

Como vimos anteriormente, os países mais afetados foram os da região do Euro,
que tiveram que arcar com injeções de capital para salvar suas próprias economias,
que são intensamente ligadas com a dos EUA.
A moeda comum europeia, o Euro, foi implantada em 1999 como mais uma etapa no
que se entendia como um processo que deveria conduzir o Velho Continente a tão
sonhada unificação política, a qual, por sua vez, era vista por muitos europeus como
condição necessária para a Europa reassumir sua liderança histórica no mundo,
suplantando os Estados unidos. Passados mais de 10 anos da introdução do Euro,
surgem dúvidas cada vez maiores sobre a sustentabilidade da moeda comum em
médio prazo.
Os países que compõe a área do Euro são bastante heterogêneos no que se refere
tanto à sua competitividade externa como à sua situação fiscal. Essas diferenças
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impõem limites bastante estreitos para a condução de políticas anticíclicas
“autônomas” por parte dos países da área do Euro.
Nesse contexto, podemos identificar dois grupos de países. No primeiro grupo,
composto basicamente pela Alemanha, o crescimento do PIB é liderado pelas
exportações, a taxa real de câmbio permanece em patamares razoavelmente
competitivos e a situação fiscal (medida pela relação dívida/PIB e déficit público/PIB)
permite o uso moderado da política fiscal por vários anos como instrumento de
política anticíclica. Em um contexto de forte apreciação do Euro frente ao dólar e
outras moedas, a competitividade externa da economia alemã foi mantida nos
últimos 10 anos graças a uma política de “moderação salarial” adotada pelos
sindicatos alemães, os quais, em troca da manutenção dos empregos industriais na
Alemanha, aceitaram que um crescimento do salário real muito abaixo da
produtividade do trabalho. Essa política salarial permitiu uma queda acentuada do
custo unitário do trabalho na Alemanha relativamente aos demais países da área do
Euro, viabilizando a manutenção da competitividade da economia alemã e a
importância da indústria e das exportações como motor do crescimento de longo
prazo da maior economia da Europa.

Parlamento alemão vota ampliação do Fundo de Estabilidade Europeu

O segundo grupo de países é constituído pelos PIIGS: Portugal, Itália, Irlanda,
Grécia e Espanha. Em que pesem a existência de algumas diferenças entre os
referidos países, podemos destacar a presença de alguns traços comuns a esse
grupo de países. Com efeito, esses sofrem de um problema crônico de
competitividade externa, o qual se reflete em grandes déficits em conta-corrente (no
caso da Espanha quase 10% do PIB em 2008) somado com desequilíbrios fiscais
que variam de moderado (no caso da Espanha) à gravíssimo (o caso da Grécia). O
regime de crescimento desses países nos últimos anos foi, em larga medida,
finance-led, ou seja, liderado pelo aumento do consumo (e do investimento
imobiliário) financiado com endividamento privado e aumento dos preços dos ativos.
A combinação entre desequilíbrios nos balanços do setor privado e desequilíbrios
nas contas públicas não só torna muito estreito o espaço para a utilização da política
fiscal de forma anticíclica, como ainda inviabiliza as chances de uma recuperação do
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nível de atividade por intermédio de um aumento da demanda doméstica privada.
Dessa forma, a única saída que esses países têm para a atual crise consiste em um
aumento forte e sustentável das exportações, o qual, no entanto, fica no aguardo da
recuperação da economia mundial, uma vez que: a adesão ao Euro eliminou a
possibilidade de se usar a desvalorização do câmbio como instrumento de política
econômica; e os sindicatos desses países não têm a mesma “visão estratégica” dos
sindicatos alemães e aparentemente não estão dispostos a trocar redução de salário
real por garantia de manutenção de emprego no presente e no futuro. Sendo assim,
os países desse grupo não têm como promover um ajuste rápido de sua
competitividade externa, o que deverá mantê-los por um período longo de tempo
numa
situação
de
estagnação econômica.
Jovem atira extintor durante
protesto em Roma

Reflexos da crise na Espanha
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Crise na Irlanda

3.3.1 O CALOTE AMERICANO
Assim como outros países - inclusive o Brasil - o Tesouro norte-americano emite no
mercado financeiro papéis respaldados pelo governo para financiar as atividades do
governo federal, como pagamento de funcionários e fundos de previdência.
No caso dos EUA, os títulos são conhecidos como Treasuries, comprados por
investidores do mercado financeiro que são remunerados com juros: os títulos
americanos são considerados os mais seguros do mundo e, por isso, atraem tantos
investidores interessados em comprar seus papéis.
Brasil, China, Japão, Reino Unido e os países exportadores de petróleo estão entre
os maiores credores estrangeiros que detêm 32% dos títulos da dívida pública dos
Estados Unidos.
Segundo os números do Departamento do Tesouro, a dívida pendente dos EUA
somava, no último dia 30 de junho, US$ 14,3 trilhões, dos quais US$ 4,6 trilhões
eram "pastas intergovernamentais" e US$ 9,7 trilhões eram dívidas nas mãos do
público.
Os EUA devem somente ao Brasil a quantia de US$ 187 bilhões. O maior credor do
país é a China, com US$ 1,1 trilhão, seguida pelo Japão com US$ 882,3 bilhões, o
Reino Unido com US$ 272,1 bilhões e os exportadores de petróleo com US$ 211,9
bilhões.
Outros grandes detentores de bônus e títulos da dívida americana são os bancos
radicados no Caribe, que acumulam títulos no valor de US$ 169 bilhões, Taiwan
com US$ 155 bilhões, Rússia com US$ 151 bilhões, Hong Kong com US$ 135
bilhões e Suíça com US$ 107 bilhões.
O alto nível de endividamento dos EUA ainda reflete, entre outros fatores, efeitos da
"ressaca" da crise financeira desencadeada em 2008 pela quebra do banco Lehman
Brothers. Isso porque, em tempos de recessão, um país precisa de mais dinheiro
para estimular a economia.
36

No caso dos EUA, o país emitiu mais papéis para ter dinheiro para evitar a falência
de empresas e bancos em dificuldades, isentar e reduzir alguns impostos, e pagar
benefícios sociais como seguro-desemprego, mais necessários em épocas de
demissões e cortes de pessoal.
A decisão de socorrer setores da economia que estavam em risco de falência
endividou não só os EUA, mas de outros países que hoje enfrentam problemas com
a dívida: Grécia, Irlanda e Itália, por exemplo.
Antes disso, os EUA já haviam gastado muito dinheiro ao longo dos anos para
financiar guerras e ações militares. Iniciadas há quase dez anos, após os atentados
de 11 de setembro de 2001, as operações norte-americanas no Afeganistão custam
atualmente mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 3,1 bilhões) por semana aos cofres
americanos, o que tem despertado cada vez mais críticas, tanto de republicanos
quanto de democratas.
Por trás da discussão em torno dos números da dívida, hvia uma disputa política
entre parlamentares do governo e da oposição. A oposição republicana, adversária
política de Obama, exige que o aumento do limite seja vinculado a cortes maiores no
orçamento americano dos que os desejados pelo governo democrata, com medidas
como corte de benefícios sociais, que poderiam afetar a vida do cidadão americano
comum.
Barack Obama anunciou na noite do dia 31/07/2011 que chegou a um acordo de
última hora com os líderes congressistas para evitar um desastroso default que
levaria caos para a economia mundial.
"Gostaria de anunciar que os líderes dos dois partidos em ambas as câmaras
chegaram a um acordo que irá reduzir o déficit e evitar um default que teria efeitos
devastadores em nossa economia", disse Obama em declarações na Casa Branca.
No Congresso americano, líderes do Senado - com maioria democrata - e a Casa
dos Representantes - liderada pelos republicanos - informaram que apresentarão
para suas bases o rascunho do plano no dia 01, antes da votação final para aprovar
o acordo.
Em 02/08/2011 O Senado dos Estados Unidos aprovou a elevação do teto da dívida
americana para US$ 14,3 trilhões, o que representa um incremento de US$ 1,9
trilhão em relação ao limite anterior.
A decisão permitirá que o governo americano continue tomando empréstimos para
financiar suas operações após as eleições de novembro e até o início do ano que
vem.
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Nos EUA, movimento jovem em protesto contra o desemprego “Occupy Wall Street”

3.3.2 A SITUAÇÃO GREGA
A Grécia tem enfrentado dificuldades para refinanciar suas dívidas e despertado
preocupação entre investidores de todo o mundo sobre sua situação econômica.
Mesmo com seguidos pacotes de ajuste e ajuda financeira externa, o futuro da
Grécia ainda é incerto.
O país tem hoje uma dívida equivalente a cerca de 142% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país, a maior relação entre os países da zona do euro. O volume de dívida
supera, em muito, o limite de 60% do PIB estabelecido pelo pacto de estabilidade
assinado pelo país para fazer parte do euro.
A Grécia gastou bem mais do que podia na última década, pedindo empréstimos
pesados e deixando sua economia refém da crescente dívida. Nesse período, os
gastos públicos foram às alturas, e os salários do funcionalismo praticamente
dobraram.
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Enquanto os cofres públicos eram esvaziados pelos gastos, a receita era afetada
pela evasão de impostos – deixando o país totalmente vulnerável quando o mundo
foi afetado pela crise de crédito de 2008.
O montante da dívida deixou investidores relutantes em emprestar mais dinheiro ao
país. Hoje, eles exigem juros bem mais altos para novos empréstimos que
refinanciem sua dívida.
Em abril de 2010, após intensa pressão externa, o governo grego aceitou um
primeiro pacote de ajuda dos países europeus e do Fundo Monetário Internacional
(FMI), de 110 bilhões de euros ao longo de três anos.
Em contrapartida, o governo grego aprova um plano de austeridade fiscal que inclui
alta no imposto de valor agregado (IVA), um aumento de 10% nos impostos de
combustíveis, álcool e tabaco, além de uma redução de salários no setor público, o
que sofre forte rejeição da população.

Apesar da ajuda, a Grécia
segue com problemas. Em
meados
de
2011, foi
aprovado
um
segundo
pacote de ajuda, de cerca de
109 bilhões de euros, em
recursos da União Européia,
do
Fundo
Monetário
Internacional (FMI) e do setor
privado. A contribuição do
setor privado foi estimada em
37 bilhões de euros. Um
programa de recompra de
dívidas deve somar outros
12,6 bilhões de euros vindos do setor privado, chegando a cerca de 50 bilhões de
euros.
Em outubro, ainda com o país à beira do colapso financeiro, os líderes da zona do
euro alcançaram um acordo com os bancos credores, que reduz em 50% a dívida da
Grécia, eliminando o último obstáculo para um ambicioso plano de resposta à crise.
Com o plano, a dívida grega terá um alívio de 100 bilhões de euros após a
aceitação, pela maior parte dos bancos, de uma redução superior a 50% do valor
dos títulos da dívida.
No mesmo mês, o país enfrentou violentos protestos nas ruas. A população se
revoltou contra um novo plano de cortes, previdência e mais impostos, demissões de
funcionários públicos e redução de salários no setor privado, pré-requisito
estabelecido pela União Européia e pelo FMI para liberar uma nova parcela do plano
de resgate, de 8 bilhões de euros.

3.3.3 CALOTE
Como membro da zona do euro, a Grécia enfrenta pressão dos demais membros
para colocar suas contas em ordem e evitar a declaração de moratória – o que
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significaria deixar de pagar os juros das dívidas ou pressionar os credores a aceitar
pagamentos menores e perdoar parte da dívida.
No caso da Grécia, isso traria enormes dificuldades. As taxas de juros pagas pelos
governos da zona do euro têm sido mantidas baixas ante a presunção de que a UE
e o Banco Central Europeu proveriam assistência a países da região, justamente
para evitar calotes.
Uma moratória grega, além de estimular países como Irlanda e Portugal a fazerem o
mesmo, significaria um aumento de custos para empréstimos tomados pelos países
menores da UE, sendo que alguns deles já sofrem para manter seus pagamentos
em dia.
Se Irlanda e Portugal seguissem o caminho do calote, os bancos que lhes
emprestaram dinheiro seriam afetados, o que elevaria a demanda por fundos do
Banco Central Europeu.
Um calote grego pode fazer com que investidores questionem se a Irlanda e
Portugal não seguirão o mesmo caminho. O problema real diz respeito ao que
acontecerá com a Espanha, que só tem conseguido obter dinheiro no mercado a
custos crescentes.
A economia espanhola equivale à soma das economias grega, irlandesa e
portuguesa. Seria muito mais difícil para a UE estruturar, caso seja necessário, um
pacote de resgate para um país dessa dimensão.
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INTRODUÇÃO
A reciclagem é um fator em evidência dentro de todos os setores da
economia, que esta em constante desenvolvimento, um tema diretamente ligado à
sustentabilidade, que busca de modo ecológico reutilizar produtos e bens já
consumidos, de modo a reciclá-los totalmente em muitos dos casos. Hoje os
próprios produtores de novas mercadorias buscam pensar no descarte dos mesmos,
muitas vezes empresas acabam tendo o nome difamado pelo mal descarte de
produtos, os quais em princípio não eram e nem são mais de sua responsabilidade,
a partir do momento que já foram revendidos e consumidos. Porém o mundo mudou
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e esse é um fator de grande preocupação para as organizações, que hoje
encontram bons métodos para não tornar isso um problema, mas sim mais um meio
de renda.
A pesquisa busca a amplitude do mercado de reciclagem dentro da sociedade
e do mercado industrial brasileiro, de modo a enxergar o tamanho do nicho existente
e a possível aplicação em industrias que ainda não utilizam deste modo de filosofia,
para agregar valor tanto para a própria marca quanto para um aumento de receita
líquida.
O intuito filosófico do tema é muito atrativo, busca de meio alternativo
reconstruir e refazer o novo por meio do antigo, sendo hoje viável, em função do
momento climático e ambiental vivido no universo. O grande investimento em
pesquisa e desenvolvimento no meio busca introduzir este pensamento em todos os
setores, visto que os principais materiais descartados são frutos produtivos, é alto o
volume de materiais que necessitam de lugar ou meio de voltar a se alocar no
espaço, onde este projeto busca mostrar modos alternativos, como é possível o
descarte consciente e sustentável de praticamente tudo, produzido e consumido no
mundo contemporâneo.

CAPÍTULO I – REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
1.1 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual
(daí o termo manufatura), no máximo com o emprego de algumas máquinas simples.
Dependendo da escala, grupos de artesãos podiam se organizar e dividir algumas
etapas do processo, mas muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o
processo, desde a obtenção da matéria-prima até à comercialização do produto
final. Esses trabalhos eram realizados em oficinas nas casas dos próprios artesãos e
os profissionais da época dominavam muitas (se não todas) etapas do processo
produtivo.
Com a Revolução Industrial os trabalhadores perderam o controle do
processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão (na
qualidade de empregados ou operários), perdendo a posse da matéria-prima, do
produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que
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pertenciam aos donos dos meios de produção os quais passaram a receber todos os
lucros. O trabalho realizado com as máquinas ficou conhecido por maquinofatura.
Esse momento de passagem marca o ponto culminante de uma evolução
tecnológica, econômica e social que vinha se processando na Europa desde a Baixa
Idade Média, com ênfase nos países onde a Reforma Protestante tinha conseguido
destronar a influência da Igreja Católica: Inglaterra, Escócia, Países Baixos, Suécia.
Nos países fiéis ao catolicismo, a Revolução Industrial eclodiu, em geral, mais tarde,
e num esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos países mais avançados
tecnologicamente: os países protestantes.
De acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial, iniciada na GrãBretanha, integrou o conjunto das chamadas Revoluções Burguesas do século XVIII,
responsáveis pela crise do Antigo Regime, na passagem do capitalismo comercial
para o industrial. Os outros dois movimentos que a acompanham são a
Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa que, sob influência dos
princípios iluministas, assinalam a transição da Idade Moderna para a Idade
Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial
e não sua causa.
Com a evolução do processo, no plano das Relações Internacionais, o século
XIX foi marcado pela hegemonia mundial britânica, um período de acelerado
progresso econômico-tecnológico, de expansão colonialista e das primeiras lutas e
conquistas dos trabalhadores. Durante a maior parte do período, o trono britânico foi
ocupado pela rainha Vitória (1837-1901), razão pela qual é denominado como Era
Vitoriana. Ao final do período, a busca por novas áreas para colonizar e descarregar
os produtos maciçamente produzidos pela Revolução Industrial produziu uma
acirrada disputa entre as potências industrializadas, causando diversos conflitos e
um crescente espírito armamentista que culminou, mais tarde, na eclosão, da
Primeira Guerra Mundial (1914).
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Figura 1. O início da revolução indústrial

A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Europa devido a três fatores:
1) os comerciantes e os mercadores europeus eram vistos como os principais
manufaturadores e comerciantes do mundo, detendo ainda a confiança e
reciprocidade dos governantes quanto à manutenção da economia em seus estados;
2) a existência de um mercado em expansão para seus produtos, tendo a
Índia, a África, a América do Norte e a América do Sul sido integradas ao esquema
da expansão econômica européia;
3) o contínuo crescimento de sua população, que oferecia um mercado
sempre crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada (e
posteriormente excedente) de mão-de-obra.

1.2 O PIONEIRISMO NO REINO UNIDO
O Reino Unido foi pioneiro no processo da Revolução Industrial por diversos
fatores:


Pela aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século XVIII.
Antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais estavam
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cartelizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de novos
competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Com a liberalização da
indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso tecnológico e um grande
aumento da produtividade em um curto espaço de tempo.


O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após a Revolução
Inglesa, que forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava para expandir os
investimentos e ampliar os lucros.



A Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países. Um
desses acordos foi o Tratado de Methuen, celebrado com a decadência da
monarquia absoluta portuguesa, em 1703, por meio do qual conseguiu taxas
preferenciais para os seus produtos no mercado português.



A Grã-Bretanha possuía grandes reservas de ferro e de carvão mineral em seu
subsolo, principais matérias-primas utilizadas neste período. Dispunham de mão-deobra em abundância desde a Lei dos Cercamentos de Terras, que provocou o êxodo
rural. Os trabalhadores dirigiram-se para os centros urbanos em busca de trabalho
nas manufaturas.



A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir
matérias-primas e máquinas e contratar empregados.

Para ilustrar a relativa abundância do capital que existia na Inglaterra, pode se
constatar que a taxa de juros no final do século XVIII era de cerca de 5% ao ano; já
na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa de juros era
de cerca de 30% ao ano.

1.3 O MOTOR A VAPOR
O Reino Unido foi pioneiro no processo da Revolução Industrial por diversos
fatores:
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Figura 2. Máquina a vapor I



Pela aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século XVIII.
Antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais estavam
cartelizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de novos
competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Com a liberalização
da indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso tecnológico e um
grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo.



O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após a
Revolução Inglesa, que forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava
para expandir os investimentos e ampliar os lucros.



A Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países.
Um desses acordos foi o Tratado de Methuen, celebrado com a decadência da
monarquia absoluta portuguesa, em 1703, por meio do qual conseguiu taxas
preferenciais para os seus produtos no mercado português.



A Grã-Bretanha possuía grandes reservas de ferro e de carvão mineral em seu
subsolo, principais matérias-primas utilizadas neste período. Dispunham de mãode-obra em abundância desde a Lei dos Cercamentos de Terras, que provocou o
êxodo rural. Os trabalhadores dirigiram-se para os centros urbanos em busca de
trabalho nas manufaturas.
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A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir
matérias-primas e máquinas e contratar empregados.

Para ilustrar a relativa abundância do capital que existia na Inglaterra, pode se
constatar que a taxa de juros no final do século XVIII era de cerca de 5% ao ano; já
na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa de juros era
de cerca de 30% ao ano.

Figura 3. Máquina a vapor II

1.4 A CLASSE TRABALHADORA
A produção manual que antecede à Revolução Industrial conheceu duas
etapas bem definidas, dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo:


O artesanato foi a forma de produção industrial característica da Baixa Idade Média,
durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção
de caráter familiar, na qual o produtor (artesão) possuía os meios de produção (era o
proprietário da oficina e das ferramentas) e trabalhava com a família em sua própria
casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima,
até o acabamento final; ou seja não havia divisão do trabalho ou especialização para
a confecção de algum produto. Em algumas situações o artesão tinha junto a si um
ajudante, porém não assalariado, pois realizava o mesmo trabalho pagando uma
“taxa” pela utilização das ferramentas.
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É importante lembrar que nesse período a produção artesanal estava sob controle
das corporações de ofício, assim como o comércio também se encontrava sob
controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção.



A manufatura, que predominou ao longo da Idade Moderna e na Antiguidade
Clássica, resultou da ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento do
comércio monetário. Nesse momento, já ocorre um aumento na produtividade do
trabalho, devido à divisão social da produção, onde cada trabalhador realizava uma
etapa na confecção de um único produto. A ampliação do mercado consumidor
relaciona-se diretamente ao alargamento do comércio, tanto em direção ao oriente
como em direção à América. Outra característica desse período foi a interferência do
capitalista no processo produtivo, passando a comprar a matéria-prima e a
determinar o ritmo de produção.



A partir da máquina, fala-se numa primeira, numa segunda e até terceira e quarta
Revoluções Industriais. Porém, se concebermos a industrialização como um
processo, seria mais coerente falar-se num primeiro momento (energia a vapor no
século XVIII), num segundo momento (energia elétrica no século XIX) e num terceiro
e quarto momentos, representados respectivamente pela energia nuclear e pelo
avanço da informática, da robótica e do setor de comunicações ao longo dos séculos
XX e XXI (aspectos, porém, ainda discutíveis).

Na esfera social, o principal desdobramento da revolução foi a transformação
nas condições de vida nos países industriais em relação aos outros países da
época, havendo uma mudança progressiva das necessidades de consumo da
população conforme novas mercadorias foram sendo produzidas.
A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do
trabalhador braçal, provocando inicialmente um intenso deslocamento da população
rural para as cidades. Criando enormes concentrações urbanas; a população de
Londres cresceu de 800 000 habitantes em 1780 para mais de 5 milhões em 1880,
por exemplo. Durante o início da Revolução Industrial, os operários viviam em
condições horríveis se comparadas às condições dos trabalhadores do século
seguinte. Muitos dos trabalhadores tinham um cortiço como moradia e ficavam
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submetidos a jornadas de trabalho que chegavam até a 80 horas por semana. O
salário era medíocre (em torno de 2.5 vezes o nível de subsistência) e tanto
mulheres como crianças também trabalhavam, recebendo um salário ainda menor.
A produção em larga escala e dividida em etapas iria distanciar cada vez mais
o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava a
dominar apenas uma etapa da produção, mas sua produtividade ficava maior. Como
sua produtividade aumentava os salários reais dos trabalhadores ingleses
aumentaram em mais de 300% entre 1800 até 1870. Devido ao progresso ocorrido
nos primeiros 90 anos de industrialização, em 1860 a jornada de trabalho na
Inglaterra já se reduzia para cerca de 50 horas semanais (10 horas diárias em cinco
dias de trabalho por semana).

Horas de trabalho por semana para trabalhadores adultos nas indústrias têxteis:


1780 - em torno de 80 horas por semana



1820 - 67 horas por semana



1860 - 53 horas por semana



2007 - 46 horas por semana

Segundo os socialistas, o salário, medido a partir do que é necessário para
que o trabalhador sobreviva (deve ser notado de que não existe definição exata para
qual seja o "nível mínimo de subsistência"), cresceu à medida que os trabalhadores
pressionam os seus patrões para tal, ou seja, se o salário e as condições de vida
melhoraram com o tempo, foi graças à organização e aos movimentos organizados
pelos trabalhadores, que apesar de terem suas exigências atendidas, continuam a
se organizar e protestar por ainda mais reduções da jornada de trabalho em todo o
mundo.

1.5 A INDUSTRIALIZAÇÃO NA EUROPA
Até 1850, a Inglaterra continuou dominando o primeiro lugar entre os países
industrializados. Embora outros países já contassem com fábricas e equipamentos
modernos, esses eram considerados uma "miniatura de Inglaterra", como por
exemplo os vales de Ruhr e Wupper na Alemanha, que eram bem desenvolvidos,
porém não possuíam a tecnologia das fábricas inglesas.
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Na Europa, os maiores centros de desenvolvimento industrial, na época, eram
as regiões mineradoras de carvão; lugares como o norte da França, nos vales do
Rio Sambre e Meuse, na Alemanha, no vale de Ruhr, e também em algumas regiões
da Bélgica. A Alemanha nessa época ainda não havia sido unificada. Eram 39
pequenos reinos e dentre esses a Prússia, que liderava a Revolução Industrial. A
Alemanha se unificou em 1871, quando a Prússia venceu a Guerra FrancoPrussiana.

Fora estes lugares, a industrialização ficou presa:
 às principais cidades, como Paris e Berlim;
 aos centro de interligação viária, como Lyon, Colônia, Frankfurt am Main,
Cracóvia e Varsóvia;
 aos principais portos, como Hamburgo, Bremen, Roterdã, Le Havre,
Marselha;
 a polos têxteis, como Lille, Região do Ruhr, Roubaix, Barmen-Elberfeld
(Wuppertal), Chemmitz, Lodz e Moscou;
 e a distritos siderurgicos e indústria pesada, na bacia do rio Loire, do Sarre, e
da Silésia.

1.6 A EXPANSÃO PELO MUNDO
Após 1830, a produção industrial se descentralizou da Inglaterra e se
expandiu rapidamente pelo mundo, principalmente para o noroeste europeu, e para
o leste dos Estados Unidos da América. Porém, cada país se desenvolveu em um
ritmo diferente baseado nas condições econômicas, sociais e culturais de cada
lugar.
Na Alemanha com o resultado da Guerra Franco-prussiana em 1870, houve a
Unificação Alemã que, liderada por Bismarck, impulsionou a Revolução Industrial no
país que já estava ocorrendo desde 1815. Foi a partir dessa época que a produção
de ferro fundido começou a aumentar de forma exponencial.
Na Itália a unificação política realizada em 1870, à semelhança do que
ocorreu na Alemanha, impulsionou, mesmo que atrasada, a industrialização do país.
Essa só atingiu ao norte da Itália, pois o sul continuou basicamente agrário.
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Muito mais tarde, começou a industrialização na Rússia, nas últimas décadas
do século XIX. Os principais fatores para que ela acontecesse foram a grande
disponibilidade de mão-de-obra, intervenção governamental na economia através de
subsídios e investimentos estrangeiros à indústria.
Nos Estados Unidos a industrialização começou no final do século XVIII, e foi
somente após a Guerra da Secessão que todo o país se tornou industrializado. A
industrialização relativamente tardia dos EUA em relação à Inglaterra pode ser
explicada pelo fato de que nos EUA existia muita terra per capita, já na Inglaterra
existia pouca terra per capita, assim os EUA tinham uma vantagem comparativa na
agricultura em relação à Inglaterra e consequentemente demorou bastante tempo
para que a indústria ficasse mais importante que a agricultura. Outro fator é que os
Estados do sul eram escravagistas o que retardava a acumulação de capital, como
tinham muita terra eram essencialmente agrários, impedindo a total industrialização
do país que até a segunda metade do século XIX era constituído só pelos Estados
da faixa leste do atual Estados Unidos.
O término do conflito resultou na abolição da escravatura o que elevou a
produtividade da mão de obra. aumentando assim a velocidade de acumulação de
capital, e também muitas riquezas naturais foram encontradas no período
incentivando a industrialização.
A modernização do Japão data do início da era Meiji, em 1867, quando a
superação do feudalismo unificou o país. A propriedade privada foi estabelecida. A
autoridade política foi centralizada possibilitando a intervenção estatal do governo
central na economia, o que resultou no subsidio a indústria.
E como a mão-de-obra ficou livre dos senhores feudais, ocorreu assimilação
da tecnologia ocidental e o Japão passou de um dos países mais atrasados do
mundo a um país industrializado.
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Figura 4. Fabricação Ford T

1.7 AS CONSEQUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
A partir da Revolução Industrial o volume de produção aumentou
extraordinariamente: a produção de bens deixou de ser artesanal e passou a ser
maquinofaturada; as populações passaram a ter acesso a bens industrializados e
deslocaram-se para os centros urbanos em busca de trabalho. As fábricas passaram
a concentrar centenas de trabalhadores, que vendiam a sua força de trabalho em
troca de um salário.
Outra das consequências da Revolução Industrial foi o rápido crescimento
econômico. Antes dela, o progresso econômico era sempre lento (levavam séculos
para que a renda per capita aumentasse sensivelmente), e após, a renda per capita
e a população começaram a crescer de forma acelerada nunca antes vista na
história. Por exemplo, entre 1500 e 1780 a população da Inglaterra aumentou de 3,5
milhões para 8,5, já entre 1780 e 1880 ela saltou para 36 milhões, devido à drástica
redução da mortalidade infantil.
A Revolução Industrial alterou completamente a maneira de viver das
populações dos países que se industrializaram. As cidades atraíram os camponeses
e artesãos, e se tornaram cada vez maiores e mais importantes.
Na Inglaterra, por volta de 1850, pela primeira vez em um grande país, havia
mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. Nas cidades, as pessoas mais
pobres se aglomeravam em subúrbios de casas velhas e desconfortáveis, com
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condições horríveis de higiene e salubridade, se comparadas com as habitações dos
países industrializados hoje em dia. Mas representavam uma grande melhoria se
comparadas as condições de vida dos camponeses, que viviam em choupanas de
palha. Conviviam com a falta de água encanada, com os ratos, o esgoto formando
riachos nas ruas esburacadas.
O trabalho do operário era muito diferente do trabalho do camponês: tarefas
monótonas e repetitivas. A vida na cidade moderna significava mudanças
incessantes. A cada instante, surgiam novas máquinas, novos produtos, novos
gostos, novas modas.
Estudos sobre as variações na altura média dos homens no norte da Europa,
sugerem que o progresso econômico gerado pela industrialização demorou varias
décadas até beneficiar a população como um todo. Eles indicam que, em média, os
homens do norte europeu durante o início da Revolução Industrial eram 7,6
centímetros mais baixos que os que viveram 700 anos antes, na Alta Idade Média. É
estranho que a altura média dos ingleses tenha caído continuamente durante os
anos de 1100 até o início da revolução industrial em 1780, quando a altura média
começou a subir. Foi apenas no início do século XX que essas populações voltaram
a ter altura semelhante às registradas entre os séculos IX e XI[3]. A variação da
altura média de uma população ao longo do tempo é considerada um indicador de
saúde e bem-estar econômico.

CAPÍTULO II – LOGÍSTICA REVERSA
2.1 TEORIA
Logística Reversa é uma nova área da logística empresarial que busca
gerenciar o ciclo de vida de bens de consumo até o seu descarte, ou seja, busca de
maneira ecológica o modo mais propício para o reuso ou mesmo melhor forma de
descarte de produtos quando já não são mais utilizados de maneira para a qual
foram fabricados. Do ponto de vista econômico essa ferramenta foi criada não para
complicar as organizações, mas sim para buscar lucratividade e sustentabilidade
para as organizações que estão de acordo com a ideia, buscando ainda amenizar
prejuízos ao meio ambiente.

14

A logística reversa ainda não é muito conhecida no Brasil, porém esta se
introduzindo e dentro de um prazo de cinco anos, deverá estar bem difundida dentre
as indústrias brasileiras, de acordo com Paulo Roberto Leite, em entrevista ao
website Planeta Sustentável (HTTP://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/
Logística-reversa-deve-se-tornar-realidade-paulo-roberto-leite-544377.shtml ).
Um exemplo cotidiano da ferramenta é o reuso de botijões de gás nas
grandes cidades do país, hoje empresas do meio utilizam a logística reversa para
recolher seus botijões e reutiliza-los enchendo-os novamente com o produto que
será consumido. Assim empresas podem de forma sustentável distribuir seu produto
final com uma redução em seu custo, cobrando dos clientes apenas pelo produto
consumido e não pela embalagem (http://www.ogerente.com.br/log/dt/logdt-anlogistica_reversa_brasil.htm).

Figura 5. Ciclo da logística reversa

2.2 IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA
Reaproveitamento e remoção de refugo estudam e gerencia o modo como os
subprodutos do processo produtivo serão descartados ou reincorporados ao
processo.

Devido

a

legislações

ambientais

cada

vez

mais

rígidas,

a

responsabilidade do fabricante sobre o produto está se ampliando. Além do refugo
gerado em seu próprio processo produtivo, o fabricante esta sendo responsabilizado
pelo produto até o final de sua vida útil. Isto tem ampliado uma atividade que até
então era restrita a suas premissas.
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Tradicionalmente, os fabricantes não se sentem responsáveis por seus
produtos após o consumo. A maioria dos produtos usados é jogada fora ou
incinerados com consideráveis danos ao meio ambiente. Atualmente, legislações
mais severas e a maior consciência do consumidor sobre danos ao meio ambiente
estão levando as empresas a repensarem sua responsabilidade sobre seus produtos
após o uso. A Europa, particularmente a Alemanha, é pioneira na legislação sobre o
descarte de produtos consumidos. Administração de devoluções envolve o retorno
dos produtos à empresa vendedora por motivo de defeito, excesso, recebimento de
itens incorretos ou outras razões
Várias pesquisas e trabalhos mostram a importância de se prestar atenção a
este lado da logística. Várias empresas com um pequeno investimento no
gerenciamento da Logística Reversa conseguem retornos e economias substanciais.
A Logística Reversa é a última fronteira em redução de custos.
Pela falta de sistemas informatizados que permitam a integração da Logística
Reversa ao fluxo normal de distribuição muitas empresas desenvolvem sistemas
proprietários ou terceirizam este setor para firmas especializadas, mais capacitadas
a lidar com o processo.
Não existem dados precisos sobre o valor que os custos com Logística
Reversa representam na economia do Brasil. Levando-se em conta as estimativas
para o mercado americano e extrapolando-as para o Brasil, os custos com Logística
Reversa representam aproximadamente 4% dos custos totais de Logística, que de
acordo com a Associação Brasileira de Movimentação e Logística foi de US$ 153
bilhões em 1998. Estes números tendem a crescer, à medida que as atividades com
Logística Reversa aumentem entre as empresas.
Apesar de muitas empresas saberem da importância que o fluxo
reverso tem, a maioria delas tem dificuldades ou desinteresse em implementar o
gerenciamento da Logística Reversa. A falta de sistemas informatizados que se
integrem ao sistema existente de logística, a dificuldade em medir o impacto dos
retornos de produtos e/ou materiais, com o conseqüente desconhecimento da
necessidade de controlá-lo, o fato de que o fluxo reverso não representa receitas,
mas custos e como tal recebem pouca ou nenhuma prioridade nas empresas, são
algumas das razões apontadas para a não implementação da Logística Reversa nas
empresas.
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Por exemplo, o desempenho que as empresas no ramo de engarrafamento de
bebidas com vasilhames e engradados retornáveis se beneficiam enormemente de
uma boa Logística Reversa. Estes ganhos se dão a partir de uma melhor
coordenação entre promoções e picos esperados no retorno de vasilhames,
reduzindo a necessidade de produção de novos vasilhames, até a redução na
produção de garrafas plásticas não-retornáveis, aproveitando o maior controle sobre
os vasilhames retornáveis e que já haviam sido pagos. No caso do Brasil a
reciclagem das embalagens de alumínio vem gerando excelentes resultados do
ponto de vista ecológico e financeiro, já que está diminuindo consideravelmente os
volumes importados de matérias primas, colocando a indústria deste setor entre os
maiores recicladores de alumínio do mundo.
A logística vem desempenhando importante papel no Planejamento
Estratégico e como Arma de Marketing nas empresas. Empresas com um bom
sistema logístico conseguiram uma grande vantagem competitiva sobre aquelas que
não o possuem. Sua grande contribuição é na ampliação do serviço ao cliente,
satisfazendo exigências e expectativas. A Logística Reversa hoje é fundamental no
sistema logístico das empresas. Não se concebe mais um sistema logístico completo
se esta atividade não estiver incorporada a ele.
O que se percebe é que é apenas uma questão de tempo até que a Logística
Reversa ocupe posição de destaque nas empresas. As empresas que forem mais
rápidas terão uma maior vantagem competitiva sobre as que demorarem a
implementar o gerenciamento do fluxo reverso, vantagem que pode ser traduzida em
custos menores ou melhora no serviço ao consumidor. Uma integração da cadeia de
suprimentos também se fará necessária. O fluxo reverso de produtos deverá ser
considerado na coordenação logística entre as empresas.
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Figura 6. Aterro Sanitário

Figura 7. O planeta precisa de ajuda

2.3 LOGÍSTICA REVERSA: MOTIVOS E CAUSAS
De acordo com o grupo RevLog (um grupo de trabalho internacional para o
estudo da Logística Reversa, envolvendo pesquisadores de várias Universidades em
todo o mundo e sob a coordenação da Erasmus University Rotterdam, na Holanda),
as principais razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na Logística
Reversa são:
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 Legislação Ambiental, que força as empresas a retornarem seus produtos e
cuidar do tratamento necessário;
 Benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de
produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo;
 A crescente conscientização ambiental dos consumidores.
 Razões competitivas – Diferenciação por serviço;
 Limpeza do canal de distribuição;
 Proteção de Margem de Lucro;
 Recaptura de valor e recuperação de ativos.
Quaisquer que sejam os motivos que levam uma empresa qualquer a se
preocupar com o retorno de seus produtos e/ou materiais e a tentar administrar este
fluxo de maneira científica, isto é a prática de Logística Reversa. O processo
logístico é visto como um sistema que liga a empresa ao consumidor e seus
fornecedores. O processo logístico é apresentado em termos de dois esforços interrelacionados: o Fluxo de Estoques de Valor Adicionado e as Necessidades de Fluxo
de Informações.
Apesar do planejamento logístico, muitas vezes, priorizar apenas o estudo
do fluxo de produtos no sentido Empresa-Cliente, a importância de também
olharmos o fluxo reverso. Quer seja devido a 'recalls' efetuados pela própria
empresa, vencimento de produtos, responsabilidade pelo correto descarte de
produtos perigosos após seu uso, produtos defeituosos e devolvidos para troca,
desistência da compra por parte do cliente ou legislação, o fato é que o fluxo reverso
é um fator comum.
Em termos logísticos, quando adicionamos o sistema de Logística Reversa
ao fluxo de saída de mercadorias, temos uma Cadeia de Suprimentos Integral. A
Cadeia de Suprimentos Integral (CSI) é baseada no conceito de ciclo de vida do
produto. Durante seu ciclo de vida, o produto percorre a sua cadeia de suprimentos
normal. O que é acrescentado na CSI são as etapas de descarte, recuperação e
reaplicação, permitindo a reentrada do fluxo de material na cadeia de suprimentos.
Um planejamento de Logística Reversa envolve praticamente os mesmos
elementos de um plano logístico convencional: nível de serviço, armazenagem,
transporte, nível de estoques, fluxo de materiais e sistema de informações.
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O nível de serviços faz parte da estratégia global da empresa. Se como
arma de vendas está incluído algo como “satisfação garantida ou seu dinheiro de
volta” ou “garantia de troca em caso de defeito”, o sistema logístico tem que estar
preparado para o fluxo reverso e qualquer falha pode arriscar toda a imagem da
companhia. Uma vez determinado o volume e as características do fluxo reverso,
deve-se estabelecer os locais de armazenagem, os níveis de estoque, o tipo de
transporte a ser utilizado e em que fase se dará a reentrada no fluxo normal do
produto.

As diferenças entre os sistemas de logística com fluxo normal e a
Logística Reversa são quatro, de acordo com Krikke (1998).
 A primeira diferença é que a logística tradicional à frente é um sistema onde
os produtos são puxados (“pull system”), enquanto que na Logística Reversa
existe uma combinação entre puxar e empurrar os produtos pela cadeia de
suprimentos.[...] Como resultado de uma legislação mais restritiva e a maior
responsabilidade do produtor, na Logística Reversa, a quantidade de lixo
produzido (e a distinção entre o que é reciclável do que é lixo indesejado) não
pode ser influenciada pelo produtor e deverá ser igualada à demanda de
produtos, já que a quantidade de descarte já é limitada em muitos países.
 Em segundo lugar, os fluxos tradicionais de logística são basicamente
divergentes, enquanto que os fluxos reversos podem ser fortemente
convergentes e divergentes ao mesmo tempo.
 Terceiro, os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamento prédefinido, no qual produtos descartados são transformados em produtos
secundários, componentes e materiais. No fluxo normal, esta transformação
acontece em uma unidade de produção, que serve como fornecedora da
rede.
 Por último, na Logística Reversa, os processos de transformação tendem a
ser incorporados na rede de distribuição, cobrindo todo o processo de
‘produção’, da oferta (descarte) à demanda (reutilização).
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Um outro ponto importante é que fluxos reversos estão envoltos em um nível
de incerteza considerável. Ao se definir um sistema de Logística Reversa, a
incerteza sobre quantidade e qualidade se torna bastante relevante.
Todos estes fatores nos levam a concluir que um sistema de Logística
Reversa, embora envolva os mesmos elementos básicos de um sistema logístico
tradicional, deve ser planejado e executado em separado e como atividade
independente.
Seis fatores críticos que influenciam a eficiência do processo de Logística
Reversa.
São eles:
 Bons controles de entrada;
 Processos mapeados e formalizados;
 Tempo de ciclo reduzidos;
 Sistemas de informação;
 Rede logística planejada;
 Relações colaborativas entre clientes e fornecedores.
Quanto mais ajustados estes fatores, melhor o desempenho do sistema
logístico. Acredita-se que, devido ao processo de globalização, onde multinacionais
adotam políticas comuns para todas suas filiais e os governos tendem a adotar
legislações ambientais mais rigorosas em todos os países, em pouco tempo, as
mesmas práticas ambientais adotadas na Europa serão implementadas no Brasil.
Fora isto, possuímos um Código do Consumidor bastante rigoroso que permite ao
consumidor desistir e retornar sua compra em um prazo de sete dias, define maiores
responsabilidades das empresas por produtos fabricados e/ou comercializados por
elas e estabelece normas para os recalls. Nosso consumidor tem-se tornado
também bastante consciente de seus direitos e das responsabilidades ambientais
das empresas. Além de tudo isto, várias empresas (tanto varejistas como
fabricantes), por razões competitivas, estão adotando políticas de devolução de
produtos mais liberais. Temos também o reaproveitamento de materiais pelas
empresas para redução de custos. Tudo isto, aumenta o fluxo reverso dos produtos
e/ou materiais no canal de distribuição.
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2.4 O CASO DO SETOR DE REFRIGERANTES
O setor de refrigerantes é um setor interessante para se estudar a Logística
Reversa devido ao retorno de vasilhames à indústria, mas principalmente pelo
retorno de paletes e chapatex. Até o surgimento das embalagens feitas com
polietileno tereftalato (PET), os vasilhames retornáveis representavam uma barreira
de entrada forte. Os custos logísticos eram elevados devido à necessidade das
indústrias em operarem com estoques de garrafas de vidro altos o suficiente para
que o sistema funcionasse corretamente. Havia também a necessidade de que as
empresas engarrafadoras possuíssem um número maior de plantas, para que
estivessem mais próximas dos clientes, possibilitando um melhor controle de
estoques de vasilhames.
Estas garrafas tinham um custo superior ao próprio produto, inibindo compras
por impulso e mantendo os varejistas dependentes daquelas empresas cujas
embalagens eles possuíam. Outro fator importante também é a elevada margem de
lucro proporcionada por estas embalagens retornáveis, apesar de que hoje elas
representam menos de 4% das vendas. Com o surgimento das embalagens
descartáveis (PET), no início da década de 1990, todas estas barreiras
desapareceram, propiciando um grande crescimento das engarrafadoras de
tubaínas. A participação de mercado destas empresas menores cresceu de 9% em
1988 para 33% em 1999, de acordo com o relatório SEAE (ato de concentração
Brahma / Antartica).
Com embalagens descartáveis, o principal fator de Logística Reversa a ser
estudado nesta indústria poderia parecer que havia desaparecido à primeira vista.
No entanto, este setor enfrenta atualmente um problema bastante grave e com
custos muito elevados cuja solução parece bem distante. As empresas chamadas
tradicionais, principalmente as franqueadas do sistema Coca-Cola e a AMBEV,
utilizam em suas embalagens de embarque paletes e os chamados chapatex. Estes
últimos são chapas feitas em madeira, colocadas entre cada fileira vertical de
garrafas PET ou latas com a finalidade de propiciar maior estabilidade à pia e evitar
o atrito entre elas. Estas pias são então colocadas em paletes não descartáveis e
despachadas aos clientes. A necessidade da utilização de chapatex é tanto maior
quanto mais quente a região em que atua a engarrafadora. O calor dilata as garrafas
pet e, caso não haja a chapa de madeira entre elas, com o atrito elas tendem a
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estourar. No caso de latas, o atrito pode provocar micro-furos, deixando vazar o gás
ou mesmo todo o produto. Vazamentos de produtos podem resultar em devoluções
de toda a carga por parte do cliente, resultando em maiores prejuízos com
transporte para a engarrafadora.
Todo este material de embalagem tem um custo elevado, representando
cerca de 7% a 8% dos custos totais do produto. São normalmente ativados na
engarrafadora como patrimônio e deveriam retornar após a entrega do pedido aos
clientes. Em termos de valores, um palete padrão tem um custo aproximado de R$
15,00 e um chapatex R$ 3,00. Cada embalagem de embarque tem pelo menos 2
chapatex e 1 palete, dependendo do tipo de produto (lata ou PET).
Normalmente, o ciclo de produção em uma indústria de refrigerantes é
bastante dinâmica. Muitas vezes, o caminhão faz duas ou até mesmo três viagens
no mesmo dia. Ao chegar à indústria, ele tem que fazer o acerto rapidamente e
carregar novamente para outra viagem. Isto leva ao estabelecimento de sistemas
logísticos normais e reversos estarem sob um mesmo responsável, geralmente o
setor de transportes. Este setor faz o acerto com o motorista, controla as
embalagens que deveriam retornar e despacha a nova carga. A orientação dada
pela indústria às engarrafadoras é o de ativar estes paletes e chapatex e depreciálos em função de um número pré-estabelecido de retornos previstos. Estes materiais
são considerados essenciais à produção e sua falta pode paralisar todo o processo.
Estima-se que pelo menos 50% destes materiais sejam perdidos por falta de retorno
às indústrias. Esta perda fez com que a ativação de paletes e chapatex deixasse de
ocorrer e estes passassem a ser lançados como despesa. O controle numérico,
entretanto continua a ser feito.
Pelo lado dos clientes, principalmente as grandes redes varejistas, estes
materiais, após o abastecimento dos produtos nas gôndolas são considerados como
sucata ou entulho, não lhes sendo dados os cuidados que a indústria gostaria.
Existe também um amplo mercado paralelo para estes materiais e uma certa
participação de funcionários das grandes redes no repasse. Para evitar paradas
indesejadas na produção, a engarrafadora recorre ao mercado paralelo para a
aquisição de paletes e chapatex de modo mais rápido, já que os principais
fornecedores ficam localizados em São Paulo e necessitam um prazo razoável entre
o pedido e a entrega. Como a produção é planejada levando-se em conta o retorno
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dos paletes e chapatex para reaproveitamento, a não devolução por parte de
grandes redes tem como conseqüência possíveis paradas devido a falta de
materiais. O mais interessante é que aqueles materiais que deveriam ter sido
devolvidos acabam retornando à indústria recomprados no mercado paralelo.
Como tentativa de diminuir a perda desses materiais, a engarrafadora já
tentou emitir notas de empréstimo que seriam cobradas caso a devolução não
ocorresse. Alguns empecilhos ocorreram. Em primeiro lugar, o sistema de
informações não estava preparado para controlar este tipo de operação e seria
preciso montar uma estrutura de controle paralela. Depois houve uma resistência
enorme por parte das grandes redes varejistas que não reconheciam o débito. O
êxito em receber aconteceu apenas em aproximadamente 30% dos clientes
(principalmente médios) e só pôde ser feito devido a um acordo tácito com o
segundo maior concorrente, que sofre do mesmo problema, tendo sido deixado de
lado devido ao elevado custo de controle e pequeno retorno.
Talvez o fracasso tenha ocorrido devido principalmente à falta de controles
integrados aliado à atribuição de responsabilidade de cobrança ter sido dado ao
setor de vendas. Com receio de perder grandes clientes, o setor de vendas não está
preparado para enfrentar resistências em setores que tradicionalmente não
representam seu principal produto. Vendas se sente responsável pelo produto final e
é cobrada por cotas sobre eles.
Materiais de embalagem são deixados de lado, caso possam interferir em
grandes negociações. Outra tentativa de superação do problema foi a substituição
de paletes padrão por paletes descartáveis, com custo equivalente a um terço do
outro e do chapatex por papelão. A diferença de qualidade dos paletes é visível e
obrigou a engarrafadora a montar uma pequena marcenaria dentro de suas
instalações apenas para consertar os paletes descartáveis que retornam à indústria.
Já a substituição de chapatex por papelão foi uma medida que ainda é bastante
questionável.
Os refrigerantes saem da linha de produção gelados e assim são embalados.
Ocorre então a condensação que molha toda a embalagem. Com o chapatex isto
não é problema, já que a madeira não sofre com a água. Já o papelão se deteriora,
deixando a carga bastante insegura. Isto pode acarretar em tombamento da carga,
já que os caminhões de entrega são abertos nas laterais. O atrito também é maior
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com o uso do papelão. Assim, o chapatex continua a ser utilizado para entregas em
raio superior a 40 km da engarrafadora, sendo utilizado o papelão em entregas
próximas. Por fim, esta engarrafadora em particular decidiu por aumentar o preço do
seu produto de modo a incorporar o custo total destas embalagens, a princípio
retornáveis, repassando as perdas ao longo da cadeia. Os custos com estes tipos de
materiais representam o segundo maior custo de distribuição da engarrafadora,
perdendo apenas para o combustível.

Tudo isto mostra grandes oportunidades de melhoria de todo o processo. No
caso da empresa pesquisada, as perdas com paletes e chapatex chegam a valores
aproximados de R$ 2 milhões de reais anuais. Como estes valores são de apenas
uma engarrafadora e sabendo-se que este é um problema da indústria como um
todo (com exceção dos fabricantes regionais de tubaínas, que, por operarem
normalmente em um pequeno raio de distância não se utilizam deste tipo de
embalagem de embarque), os valores poderiam atingir a montantes consideráveis,
já que representam quase 2% do faturamento bruto da empresa. Em um mercado de
11 bilhões de litros anuais, com quase 70% do mercado nas mãos das duas maiores
empresas que têm este problema específico e com um valor de venda aproximado
de R$ 1,00 por litro, basta multiplicar para termos idéia dos números globais.
O estabelecimento de alguns acordos entre os principais concorrentes mostra
que é possível uma maior integração de toda a cadeia produtiva. O envolvimento da
outra ponta (grandes varejistas) e o desenvolvimento de maiores controles
gerenciais de logística Reversa se faz necessário e altamente lucrativo, já que os
custos são repassados por toda a cadeia.

2.5 PRODUTOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS
- Produtos que podem ser reciclados:
 Lixo orgânico: restos de alimentos, frutas, legumes, folhas, grama, gravetos,
etc..
 Papéis: papéis de escrever, papéis de impressão, papéis de embalagem,
papéis para fins sanitários, cartões e cartolinas, papéis especiais (kraft,
heliográfico, filtrante, de desenho).
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 Plásticos: embalagens de shampoos, detergentes, refrigerantes e outros
produtos domésticos, tampas plásticas de recipientes de outros materiais,
embalagens de plástico de ovos, frutas e legumes, utensílios plásticos usados
(canetas esferográficas, escovas-de-dentes, baldes, artigos de cozinha, etc.).
 Vidros: todos os vidros (com exceção dos descritos nos produtos não
recicláveis).
 Metais: folha-de-flandres (aço revestido com estanho como latas de óleo,
sardinha, creme de leite, etc.), alumínio (latas de refrigerantes, cerveja, chás).
 Lâmpadas de mercúrio: lâmpadas de vapor de mercúrio, de vapor de sódio,
de luz mista e as lâmpadas fluorescentes.
 Pilhas e baterias.
 Entulho.
 Pneus.

- Produtos não recicláveis:
 Papéis: papel celofane, papel vegetal, papel plastificado, laminados
(reciclagem

difícil),

encerados

ou

impregnados

com

substâncias

impermeáveis, carbono, papel sanitário usado, papéis sujos, engordurados ou
contaminados com alguma substância nociva à saúde, papéis revestidos com
algum tipo de parafina ou silicone, fotografias, fitas adesivas e etiquetas
adesivas.
 Plásticos: plásticos termofixos (usados na indústria eletroeletrônica e na
produção de alguns computadores, telefones e eletrodomésticos), plásticos
tipo celofane, embalagens plásticas metalizadas (tipo salgadinhos), isopor.
 Vidros: espelhos, vidros de janelas, vidros de automóveis, lâmpadas, tubos de
televisão e válvulas, ampolas de medicamentos, cristal, vidros temperados
planos ou de utensílios domésticos (http://rainydays.rockerspace.net/quaisprodutos-podem-ser-reciclados/).

CAPÍTULO III – A IMAGEM DAS EMPRESAS
EMPRESAS QUANTO À LOGÍSTICA REVERSA

DAS

3.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
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É o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações
que são tomadas pelas empresas, levando em consideração a economia, educação,
meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade locais e governo, essas ações
otimizam ou criam programas sociais,trazendo benefício mútuo entre a empresa e a
comunidade, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, quanto da sua
atuação da empresa e da própria população.

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão ética e
transparente que tem a organização com suas partes interessadas, de modo a
minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. Ser ético e
transparente quer dizer conhecer e considerar suas partes interessadas objetivando
um canal de diálogo.
Uma organização voltada para o desenvolvimento sustentável ela planeia nos
seus negócios um horizonte multidimensional, que engloba e assegura os direitos
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, na medida em que todos
fazem parte de um sistema de obtenção de uma economia solidária.

3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL X MARKETING SOCIAL
Responsabilidade Social está diretamente ligada a uma atitude e a um
comportamento empresarial ético e responsável, enquanto o Marketing Social vem
sendo utilizado como uma estratégia empresarial, para estabelecer maneiras de
comunicação que divulgam as ações sociais das empresas.
O Marketing Ambiental vem se destacando pelo despertar para a
conscientização ambiental, sendo usado como uma nova arma estratégica, que
busca o equilíbrio entre preservação ambiental e conservação da imagem
corporativa, sendo conhecida também como Marketing Verde.

3.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E MEIO AMBIENTE
Empresas estão se defrontando com condições de ambiente externo em
grandes transformações e velocidade crescente de mudanças. Após análise das
últimas décadas, observa-se nitidamente a consciência dos consumidores com
relação aos impactos dos produtos no meio ambiente, devido a um nível maior de
informação ou uma intensidade e proximidade dos problemas conseqüentes dessas
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agressões. Os investidores em empresas têm procurado investir em empresas tidas
como éticas em suas relações como o meio ambiente e social (LEITE, 2003).
A diferenciação competitiva força essas empresas a assumirem um
comportamento voltado à preservação ambiental, melhorando a sua imagem
corporativa para se destacar em um mercado competitivo.

3.4 BENS NATURAIS NOS PROCESSOS PRODUTIVOS
Quando se fala em meio ambiente imediatamente o empresário pensa em
custo. Sendo o meio ambiente um potencial de recursos ociosos ou mal
aproveitados, sua inclusão nos negócios pode resultar em atividades que
proporcionem lucro, ou pelo menos se paguem com a economia de energia, de água
ou de outros recursos naturais. Reciclar resíduos, por exemplo, é transformá-los em
produtos com valor agregado. Conservar energia é reduzir custos de produção
(ALMEIDA, 2000).
Leite (2003) entende que, como reação aos impactos dos produtos sobre o
meio ambiente, a sociedade vem criando leis e novos conceitos sobre como
progredir sem comprometer as gerações futuras, minimizando os impactos
ambientais. As legislações contemplam diversos aspectos relativos à vida útil de um
produto. O processo de fabricação, matérias-primas utilizadas e disposição final são
avaliados.
Por meio de classificação, os produtos são habilitados para serem negociados
no mercado secundário de matérias-primas e habilitados para serem dispostos em
aterros.
Produtos considerados amigáveis ao meio ambiente recebem o “selo verde”
(Silverstein, 1993). Nas grandes cidades produtos como eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, baterias, pilhas e pneus já são proibidos de serem descartados em
aterros sanitários.
O termo “responsabilidade estendida do produto” – Extended Product
Responsability (ERP) – começa a ser empregado. Isto significa que o produtor, ou a
cadeia produtiva responsável pelo produto, que gera impactos ambientais negativos,
serão responsáveis pela destinação correta após o uso dos materiais. De acordo
com Leite (2003), trata-se de uma nova ideia da teoria econômica, o princípio do
‘poluidor pagador’. Nos EUA, leis específicas incentivam o uso de material reciclado,
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oferecendo um sistema de tributos mais brandos para os contribuintes que o fazem.
Outras, porém, obrigam os produtores a equilibrarem a quantidade produzida com a
quantidade reciclada.

3.5 QUESTÃO AMBIENTAL: PREOCUPAÇÃO CRESCENTE
O homem tem exercido influência sobre os ecossistemas terrestres, com o
desenvolvimento de tecnologias que alteram, de forma cada vez mais rápida e
predatória, o ambiente em que vive, acarretando acelerada degradação, que
compromete a qualidade e a sobrevivência humana.
Quanto a essa situação, vêm sendo utilizadas muitas ferramentas ambientais,
buscando a melhoria da produção e atividades que respeitem os limites de
saturação do meio ambiente (ALMEIDA, 2000).
Conforme entendimento do Grupo de Estudos e Desenvolvimento em
Logística – GEDL da UFRJ, tradicionalmente os fabricantes não se sentiam
responsáveis por seus produtos após as vendas, não existindo, portanto, a
preocupação com sua posterior coleta. Estes produtos, caso não retornem ao ciclo
produtivo de alguma forma e em quantidades 10 adequadas, geram acúmulos que
excederão, em alguns casos, as diversas possibilidades e capacidades de
“estocagem” dos mesmos, transformando-se em problemas ambientais com
visibilidade crescente.
Grande parte dos materiais descartados necessita de algumas premissas
para serem reinseridos no ciclo produtivo. A menos que haja um planejamento
específico, nem todos esses requisitos podem ser satisfeitos, impedindo assim o
fluxo reverso de determinados bens.

3.6 REVALORIZAÇÃO ECOLÓGICA
A alta descartabilidade acaba por acarretar uma crescente sensibilidade
ecológica na sociedade, gerando intensa pressão para que as empresas introduzam
algum tipo de planejamento ao ciclo reverso desses materiais. A Logística Reversa
surgiu para solucionar esses problemas, buscando, entre outros objetivos,
equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao ciclo produtivo de
diferentes tipos de bens e dos materiais constituintes dos mesmos. Busca-se
também a reciclagem dos resíduos industriais, dando origem a matérias-primas
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secundárias que serão novamente introduzidas no processo produtivo (GEDL,
2007).
A insatisfação por parte de algumas pessoas desperta a reflexão de como a
raça humana vem tratando seu planeta, surgindo o questionamento inevitável da
sujeira do ar e da água, destruição das florestas, buraco na camada de ozônio e o
efeito estufa, que são consequências do tratamento dado ao planeta e da alta
descartabilidade de produtos sobre o meio ambiente.

3.7 ASPECTOS LEGAIS: FATORES RELEVANTES
Um sistema estruturado de gestão possibilitará a organização acompanhar
assegurar sua conformidade com requisitos de legislação ambiental, otimizando o
uso de seus recursos e minimizando, ao mesmo tempo, seu impacto sobre o meioambiente.
Destaca-se como outro fator importante a ser considerado o que trata das
penalidades legais a que estão sujeitas as empresas que não têm políticas
ambientais definidas. O desenvolvimento de legislações pertinentes exige um
posicionamento das empresas no que tange à logística reversa, em suas áreas de
atuação pós-consumo e pós-venda.
À luz da ISO 14000, que é uma norma elaborada pela International
Organization for Standardization - ISO, com sede em Genebra, na Suíça, reúne mais
de 100 países com a finalidade de criar normas internacionais sobre o meio
ambiente, cada país possui um órgão responsável por elaborar suas normas. No
Brasil temos a ABNT, na Alemanha a DIN, no Japão o JIS, etc. A ISO é uma
instituição internacional e por essa razão, o processo de elaboração das normas é
muito lento, mas não menos criterioso, levando em consideração as características e
as opiniões de vários países membros.
O Sistema de Gestão Ambiental ‘Especificações com Guia para Uso’,
conforme preconizado por essa ISO, estabelece requisitos para as empresas
gerenciarem seus produtos e processos para que eles não agridam o meio
ambiente, que a comunidade não sofra com os resíduos gerados e que a sociedade
seja beneficiada num aspecto amplo.
A lei nº. 9.605 - "Lei de Crimes Ambientais" - de 12/02/1998, prevê pena de
reclusão de um a cinco anos, conforme seu artigo V, Seção III, para quem causar
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poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a
destruição significativa da flora, quando ocorrer por lançamento de resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas.
A resolução RDC nº. 306, de 07/12/2004 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde, o gerenciamento dos mesmos tem o objetivo de
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 11 proteção dos
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio
ambiente.
Em seu artigo 1º a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, nº. 257 (anexo), de 30/06/1999, estabelece que as pilhas e baterias que
contenham em suascomposições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos,
necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou
sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-eletrônicos que as
contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após seu
esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que
as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final adequada proporção definida nesta resolução
relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas.
3.8 PASSIVO AMBIENTAL
O passivo ambiental representa os danos causados ao meio ambiente,
representando assim, a obrigação, a responsabilidade social da empresa com
aspectos ambientais.
Conforme definido pela referida Resolução, no balanço patrimonial de uma
empresa é incluído, através de cálculos estimativos, o passivo ambiental (danos
ambientais gerados) e no ativo (bens e direitos) são incluídas as aplicações de
recursos que objetivem a recuperação do ambiente, bem como investimentos em
tecnologia de processos de contenção ou eliminação de poluição.
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3.9 SELO VERDE
Selo Verde consiste em uma rotulagem ambiental implementada em produtos
comerciais, que indica que sua produção foi feita atendendo a um conjunto de
normas preestabelecidas por uma instituição reconhecida para este fim.
Atestada por meio de uma marca inserida voluntariamente pelo fabricante,
que determinados produtos são adequados ao uso e apresentam menor impacto
ambiental em relação a outros similares. A diferença entre rotulagem ambiental e a
Certificação de Sistema de Gestão Ambiental é que, o que está sendo certificado é o
produto, e não o seu processo produtivo.
3.10 AGENDA 21
A Agenda 21 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rio 92, adota a Agenda 21 como um programa para o próximo
século, reconhecendo formalmente, a necessidade de mobilizar atores no nível
global, regional e local para a promoção do uso sustentável de recursos naturais e
abordar o processo de desenvolvimento sob o enfoque da sustentabilidade) sendo
um plano de ação para ser adotado por organizações do sistema das Nações
Unidas, governo e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana
impacte o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada
para orientar um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é
a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas
as suas ações propostas.

3.11 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Conforme a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
“desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração
de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e se reforçam”.

3.12 LOGÍSTICA REVERSA NA SUSTENTABILIDADE
A contribuição à sustentabilidade se dá na medida em que, “o objetivo
econômico da implementação da logística reversa de pós-consumo pode ser
entendido como a motivação para a obtenção de resultados financeiros por meio de
economias obtidas nas operações industriais, principalmente pelo aproveitamento de
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matérias-primas secundárias, provenientes dos canais reversos de reciclagem, ou
de revalorizações mercadológicas nos canais reversos de reuso e de remanufatura”
(LEITE, 2003).
A logística reversa é uma oportunidade de desenvolver a sistematização dos
fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, seja pelo fim de sua vida útil seja
por obsolescência tecnológica e o seu reaproveitamento, que demonstra a
contribuição para a redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos
ambientais. O sistema logístico reverso consiste em uma ferramenta organizacional
que viabiliza as cadeias reversas, de forma a contribuir para a promoção da
sustentabilidade de uma cadeia produtiva.

CAPÍTULO IV – IMPLANTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA
NO BRASIL
4.1 LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL
Pesquisa “Logística reversa no Brasil: a visão dos especialistas”
Com relação ao contexto da logística reversa no Brasil, 82% dos
respondentes, ou seja, a grande maioria, considera tratar-se de um processo pouco
aplicado pelas empresas no país. O restante dos especialistas (18%) respondeu que
a logística reversa é medianamente aplicada, não havendo resposta dizendo ser um
processo bastante aplicado ou não aplicado, conforme ilustrado no gráfico 1. A
aplicação ainda restrita da logística reversa no Brasil reflete-se na existência de
limitadas referências bibliográficas bem como num grande desconhecimento do
assunto por parte da sociedade.

Gráfico 1. Aplicação da logística reversa pelas empresas no Brasil
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Quanto aos setores econômicos que fazem uso da logística reversa no Brasil,
66% dos especialistas afirmam que esse processo vem sendo aplicado apenas em
alguns setores específicos. Somando-se esse percentual aos 17% que responderam
que a aplicação acontece em parte dos setores econômicos, tem-se que 83% dos
respondentes não vêem uma aplicação generalizada da logística reversa por todos
os setores econômicos, o que pode ser observado no gráfico 2.

Gráfico 2. Setores econômicos que aplicam a logística reversa

Com relação ao tamanho das empresas, 73% dos especialistas disseram que
a logística reversa tem sido aplicada por grandes empresas sendo que os demais
27% responderam que sua aplicação se dá em médias empresas. Nenhum dos
respondentes assinalou que a aplicação acontece em pequenas empresas de
acordo com o gráfico 3.

Gráfico 3. Tamanho das empresas que aplicam logística reversa
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De acordo com o resultado da pesquisa, não existe um grupo de indústrias
que efetivamente se destaque quanto à aplicação da logística reversa. Comparandose com as respostas da questão relativa aos setores econômicos, pode-se concluir
que a logística reversa é aplicada em determinados setores ou segmentos
industriais dentro de todos os grupos de indústria investigados – bens commodities,
bens duráveis e seus fornecedores, bens tradicionais e bens difusores de progresso
técnico, conforme ilustrado n Gráfico 4.

Gráfico 4. Aplicação da logística reversa pelos grupos de indústria

Quanto às razões que fazem ou farão com que as empresas se preocupem
com a logística reversa, o atendimento das exigências legais acrescido das
devoluções de produtos por problemas de qualidade somaram 49%. Seguiram-se os
seguintes fatores: consciência ambiental (19%); maior competitividade (17%); e
visão do lucro (15%). O Gráfico 5 apresenta os resultados dessa questão.

Gráfico 5. Razões para aplicação da logística reversa
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Em relação aos fatores críticos identificados por Lacerda (2002) descritos no
item 2 do referido trabalho, a pesquisa mostrou que os especialistas consideram a
rede logística planejada, os processos mapeados e formalizados e os sistemas de
informação acurados como os principais fatores que dificultam a aplicação da
logística reversa. As relações colaborativas entre clientes e fornecedores, o ciclo de
tempo reduzido e os bons controles de entrada não foram considerados como
fatores muito restritivos. (Gráfico 6)

Gráfico 6. Fatores críticos para aplicação da logística reversa

A opinião dos especialistas aponta para uma tendência de crescimento da
logística reversa no Brasil (Gráfico 7). Os especialistas também consideraram que o
comércio eletrônico – que apresenta tendência de crescimento, vai pressionar as
empresas a terem maior preocupação com a logística reversa (Gráfico 8).

Gráfico 7. Perspectiva de aplicação da logística reversa para os próximos cinco anos
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Gráfico 8. Influência do comércio eletrônico na logística reversa

CONCLCUSÕES
Logística Reversa é uma nova área da logística empresarial que busca gerenciar o
ciclo de vida de bens de consumo até o seu descarte, ou seja, busca de maneira
ecológica o modo mais propício para o reuso ou mesmo melhor forma de descarte
de produtos quando já não são mais utilizados de maneira para a qual foram
fabricados. Do ponto de vista econômico essa ferramenta foi criada não para
complicar as organizações, mas sim para buscar lucratividade e sustentabilidade
para as organizações que estão de acordo com a ideia, buscando ainda amenizar
prejuízos ao meio ambiente. No Brasil lentamente se avança aproveitando o
exemplo dos países desenvolvidos.
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INTRODUÇÃO.
O estudo desenvolvido tem como objetivo tratar do tema “Crises
econômicas”, com ênfase na atual que estamos enfrentando com as
dificuldades da Europa.
A economia de todos os países possui suas particularidades, porem
todas possuem o mesmo fim, o equilíbrio entre renda e consumo. Quando
falamos de economia global estamos falando de todas as economias
individuais de todos os países se relacionando de forma á alcançar e atender
as necessidades de cada um, sentidos apresentaremos como funciona o
sistema sócio econômico que vivemos hoje a daremos um exemplo de sistema
financeiro, apresentando também os históricos das crise enfrentadas até os
tempos atuais.
No decorrer nos trataremos de analises em torno da crise atual com um
olhar critico e um posicionamento diante das questões que surgem a cerca do
modo de como enfrentar tamanha dificuldade nunca antes enfrentada em
parâmetro global afinal as grandes depressões em seu contesto social ainda
possuíam economias isoladas das atividades econômicas vigentes.
No ultimo capitulo traremos possíveis medidas trazidas por especialista
e qual seriam os resultados para os principais países envolvidos e o Brasil para
os anos seguintes ao de 2011.
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CAPITULO I - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO E AS CRISES.
O capitalismo surgiu no final do século XVIII e veio tomando contornos
que

nos

apresenta

o

posicionamento

que

conhecemos

hoje,

seu

desenvolvimento esteve sempre orientado pela busca do lucro, porem nos
tempos atuas a forma como adquirir o lucro está entre inúmeras formas.
O sistema financeiro é um dos setores onde a maior concentração de
capital e a maior circulação de operações assim adquirindo uma enorme
influencia nos acontecimentos com o mercado.
Sobre essa concepção veremos que na maioria das crises o mercado
financeiro

estará

envolvido

assim

como

as

atividade

produtivas

na

apresentação das crises.
Apresentamos assim o sistema sócio – político que vivemos hoje, com
o intuito de desenvolver nosso estudo dentro de bases solidas para as
conclusões de nossos leitores.
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1.1. Capitalismo.
O sistema capitalista que hoje possui sua característica própria para os
tempos atuais, passou por inúmeras experiências sócias, econômicas e
politicas e teve seu inicio na transição da idade media para a idade moderna,
com o renascimento urbano e comercial dos séculos XIII e XIV que visavam o
lucro através de atividades comerciais.
Três papeis importantes surgem junto com o inicio do capitalismo que
são os burgueses, banqueiros e cambistas, que os estudiosos associam aos
“lucros, acúmulo de riquezas e controle dos sistemas de produção e expansão
dos negócios” (trecho do texto do site Sua pesquisa.com).

1.1.1.

Primeira Fase: Capitalismo Comercial ou Pré-Capitalismo.

O inicio ocorro no século XVI e segue até o século XVIII, tendo como
principal atividade as grandes navegações marítimas Europeias. A burguesia
tem como objetivo adquirir riquezas com a exploração de outras terras, longe
do domínio Europeu.
Entre as riquezas desejadas pelos navegantes estava o ouro, a prata e
matérias – primas que não podiam ser encontradas nas terras Europeias. Os
navegantes/comerciantes eram financiados pelos reinos de maior expressão da
Europa na época (Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França), e para
poderem pagar o “empréstimo” tinham que acumular a maior quantidade de
riquezas encontradas nas terras exploradas para garantirem o lucro esperado.
As principais características capitalista presente nesse prio são as
seguintes:
“busca dos lucros, uso de mão-de-obra assalariada, moeda
substituindo

o

sistema

de

trocas,

relações

bancárias,

fortalecimento do poder da burguesia e desigualdades sociais.”
(trecho do texto do site Sua pesquisa.com).
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1.1.2.

Segunda Fase: Capitalismo Industrial.

No século XVIII enfim a revolução industrial que possui um caráter de
mudança muito denso e intenso. O cenário é a Inglaterra, porem contamina
outras regiões do mundo em seguida, e a principal mudança é com relação a
produção, onde maquinas substituem artesões, assim maximizando lucros por
possuir uma produção rígida. Entre os benéficos estão a queda nos preços das
mercadorias, porem os aspectos negativos foram muitos, entre eles estavam o
surgimento do desemprego, funcionários explorados, péssimas condições de
trabalho, alto índice de acidentes, salários baixos, além do aumento da
poluição e degradação do ambiente.
O novo formato do capitalismo então agora era formado por donos de
empresas que monopolizavam o lucro e pagavam salários em troca de serviços
prEstados, em fabricas que utilizavam maquinas a vapor na produção.
No século XIX ouve a inclusão da Ásia e África nesse sistema porem
através da exploração da mão de obra e utilizando da força para tirar riquezas
as riquezas dessas terras.

1.1.3.

Terceira Fase: Capitalismo Monopolista-Financeiro.

Em fim chegamos ao sistema atual que guia as atividades econômicas
da grande maioria das economias individuas dos países. No século XX ocorre
o domínio dos bancos, das grades corporações e um mercado mundial
totalmente globalizado, Aspectos esses considerados os motores do novo
capitalismo.
Dentro desse contexto o sistema financeiro é o grande responsável por
guiar, gerenciar e impulsionar a economia e essa reponsabilidade se assume
por ser o centro onde se acumula maior poder de capital e influencia dos
Estados. Com um mercado globalizado, as grandes empresas podem sair de
suas terras de origem e irem buscar em outros países menores custos para
sua produção e assim consequentemente amentando seu mercado consumidor
por poder comercializar seus produtos em todo o mundo.
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Figura 1 ‐ Bolsa de valores de NY Dow Jones.
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1.2.

Sistema Financeiro.
Como vimos o principal agente do sistema capitalista que vivemos hoje

é o sistema financeiro. De um modo geral o sistema possui características
semelhantes em todo o mundo porem todos os países possuem suas
particularidades, mas que não foge a regra para se enquadrar nas exigências
mundiais para poder estar incluso no movimento financeiro global.
Como base utilizaremos o sistema financeiro brasileiro. O órgão
regulador das atividades financeiras no país é a CVM e a definição encontrado
em seu site é a seguinte:

O sistema é a soma de todos os instrumentos, mecanismos e
instituições que organizam a capitação de recursos e poupança dos
superavitários, para os que necessitam de capital (deficitários). Os quatro
grandes mecanismos são:

 Mercado monetário: é o mercado que visa garantir a liquidez da
economia com operações que controlam a oferta de moeda e as taxa de
curto prazo de juros. No Brasil o responsável por manter a ordem é o
Banco Central do Brasil com as Políticas Monetárias.
 Mercado de crédito: depende de instituições que intermediam as ações
na oferta de recursos de curto e médio prazo para agentes deficitários
que necessitam de capital. No país o Banco Central do Brasil é o
9

 Mercado de capitais: as operações são entre empresas, investidores e
intermediários, na oferta de títulos e valores mobiliários dos deficitários,
no acumulo de recursos de médio e longo prazo. A Comissão de Valores
Mobiliários é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e
fiscalização deste mercado no Brasil.
 Mercado de câmbio: as operações são referente a troca de moeda
nacional por estrangeira (real x dólar). O Banco Central do Brasil é o
responsável pela administração, fiscalização e controle das operações
de câmbio e da taxa de câmbio atuando através de sua Política Cambial
no país.

 Curto Prazo: Crédito e Câmbio, Mercado Monetário.
 Médio e Longo Prazo: Mercado de Capitais.
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 Mercado primário: a emissão de títulos e valores mobiliários acontece
entre o próprio governo ou as empresas capitando recursos diretos de
investidores.
 Mercado secundário: é definido com a mudança de titularidade ou seja,
a compra e venda dos títulos e valores mobiliários adquiridos no
mercado primário não envolvendo novamente o emissor, assim não
representa nova entrada de recursos ao emissor apenas visa gerar
liquidez aos papeis.

 Distribuição primária: representa a capitação de recursos para
aumentar o capital da empresa que emite novas ações.
 Distribuição secundária: as operações acontecem com ações já
emitidas e os recursos captados são direcionados aos acionistas
vendedores e também podem ser investidores tais como fundos de
“Private Equity” (Fundo de Investimento em Participações).
11

 Mercado de bolsa: o sistema para compra e venda é o de leilão e são e
operações abertas, representa que o melhor lance é o que compra, as
negociações são feitas através de um sistema informatizado.
 Mercado de balcão: os negócios nesse mercado acontecem apenas
entre as partes envolvidas, ou seja, a negociação ocorre diretamente
com os interessados, vendedor ou intermediário e comprador.

Assim se organiza o sistema financeiro, brasileiro que usamos como
exemplo, porem os sistemas financeiros do mundo não fogem as regrasvividas
em nosso país. Agora que conhecemos o sistema financeiro podemos
apresentar as crises e entender melhor porque elas acontecem.
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1.3.

Histórico das crises.
Uma crise é, basicamente, um desequilíbrio que ocorre em um setor da

economia, se o setor é o principal centro da economia as consequências são
ainda mais catastróficas, podendo assim contaminar todo o sistema
econômico. Esses desequilíbrios também aconteciam quando o capitalismo
ainda não era o sistema vigente, com secas e escassez de algum tipo de
insumo para a população, mais esses acontecimentos eram causados pela
força da natureza, situação essa que ainda pode se aplicar ao capitalismo atual
porem, havendo ainda mais fatores para se levar em consideração nos
desiquilíbrios econômicos.
O site vestibular.uol define:

“À medida que o capitalismo evoluiu e que a economia se tornou
mais complexa, as crises continuaram a ocorrer, pois elas fazem
parte de um processo cíclico, inerente ao próprio desenvolvimento
econômico. São flutuações periódicas e alternadas de expansão e
contração da atividade econômica, e podem ocorrer com
diferentes intensidades.”

Com base nessas informações começamos então flando da crise de
1873.

1.3.1.

Primeira Grande Crise 1873.

A primeira grande crise enfrentada pelo capitalismo foi a de 1873
conhecida como “Longa Depressão” que durou até 1896.
A economia girava em torno do progresso ferroviário onde as milhares
de empresas que trabalhavam nesse setor concentravam enormes lucros ano
após ano. Empresas de metalurgia e os bancos eram os responsáveis por dar
base a esse enorme crescimento. A especulação em torno desse setor era
enorme, onde todos acreditavam que não haveria fim os recorrentes lucros.
13

A ingenuidade e falta de conhecimento desse novo mundo que é o
capitalismo

trouce

a

primeira

crise,

devido

a

consolidação

e

total

desenvolvimento ferroviário por partes dos países industrializados, a procura
por esse setor caiu vertinozamente, causando grande diminuição nos preços,
superprodução e falta de demanda de mercadorias cada vez mais defasadas
consequentemente queda dos lucros.
Assim toda a economia que girava em torno desse setor cai, causando
queda nas exportações, inúmeras falências e desemprego. Em números
podemos destacar que a Inglaterra é a mais afetada com queda de 23% das
exportações. Nos EUA o banco Jay Cooke quebra, forçando a bolsa de valores
de Nova York fechar durante 10 dias. E desemprego chaga a casa dos 14%.
Das 364 ferrovias, 89 tiveram a falência como destino. Países como Alemanha,
França e Itália, também sofreram com a crise.
As consequências a essa crise foi à modificação do capitalismo para
um modo monopolista, tentando controlar a concorrência e ocorre assim a
formação de carteis.

1.3.2.

Segunda Grande crise 1929.

A grande depressão de 29 foi a maior crise de todos os tempos. O
capitalismo ia a todo vapor, impulsionado pelos EUA que davam suporte
financeiro e de mercadorias para os países Europeus após Primeira Guerra
mundial sendo o centro da economia mundial, produzindo 50% das
mercadorias consumidas em todo o mundo. A década de 20 então foi
conhecida como “American way of life” onde todos invejavam o modo de vida
americano, com alto consumo.
Entre as principaís causas da crise estão o súbito corte de importações
dos países Europeus que desejavam consolidar novamente o seu parque
econômico, a incapacidade de manter um alto consumo interno dos
americanos devido ao baixo poder aquisitivo dos assalariados que recebiam
salários baixos e representavam a imensa maioria da população, a enorme
quantidade de oferta e a baixa demanda e o um enorme mercado especulativo
e sem qualquerr regulação da bolsa de valores.
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Todos esses fatores cominaram na quebra da bolsa de valores de NY
que caiu 40% assim dando inicio a crise.
Esse acontecimento causou um desemprego de um terço da população
americana contaminando todo o mundo que dependia das aquisições,
principalmente de matérias primas por parte dos EUA, que tiveram que cotar
todas as importações. Em números a produção américa teve uma redução de
54%. No mundo a queda foi do comercio e da indústria foram de 25% e 39%
respectivamente. O Brasil foi afetado com a queda da procura por café, o
principal produto de exportação, com a baixa da demanda o governos teve que
tomar medidas como a compra do café e posteriormente sua queima para
evitar uma catástrofe maior no país.
Como consequência a crise a mudança veio em 1932 onde o
presidente Roosevelt tomou medias onde tornava o Estado mais presente e
responsável por controlar e regulamentar as ações econômicas, com altos
investimentos públicos e uma presença intervencionista continua.
Figura 2 ‐ Foto tirada em no dia 24 de Outubro de 1929 na entrada de Bolsa de Valores de NY
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1.3.3.

Demais crises.

Em reportagem desenvolvida pelo jornal Estadão e disponibilizada na
sua pagina na internet, retrata as crises vividas até 2008, porem
apresentaremos até a de 2001, deixando a crise de 2008 para o próximo tópico
onde desenvolveremos com mais detalhes.
 Crise do Petróleo 1973:

“Com a Guerra do Yom Kippur, a Organização dos Países Árabes
Exportadores de Petróleo decide cancelar a exportação de
petróleo para países que apoiaram Israel no conflito com o Egito e
a Síria. Como resultado, os preços do produto disparam e atingem
a casa dos US$ 12 em 1974, quatro vezes maior do que no ano
anterior. Para o Brasil, o efeito mais notável foi a desaceleração
do crescimento iniciado com o chamado 'milagre econômico': de
9% para 4,6% em 1978.”
 Segunda Crise 1979:

“Em meio à Revolução Iraniana, Ayatollah Khomeini assume o
poder do país e passa a controlar a produção de petróleo,
causando uma segunda disparada nos preços do produto potencializada pelos temores de racionamento energético nos
EUA. O valor do barril chegou perto dos US$ 40, o pico da
década. No Brasil, houve aumento no custo dos combustíveis e
racionamento. A dívida do País inchou com os crescentes custos
da importação do petróleo. Além disso, o aumento dos juros nos
EUA contribuiu para elevar ainda mais a dívida.”
 Moratória Mexicana 1982:
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“O México atola-se em uma crise que culmina com a
surpreendente moratória do governo mexicano em agosto de
1982. Mais de 40 países recorreram ao FMI, incluindo o Brasil,
que viu a retração de seu PIB em 5% e a inflação ultrapassar os
200%”
 Queda histórica 1987:

“Em 19 de outubro de 1987, o índice Down Jones sofre a maior
queda de sua história em um único dia: 22,6%. A combinação de
temores com os empréstimos bancários, a desaceleração da
economia e a desvalorização da moeda americana injetou pânico
nos mercados americanos e o temor se alastrou pela Europa e
pelo Japão. O Brasil quebrou novamente, suspendendo o
pagamento da dívida. Na ocasião, como na atual crise, o Fed e
outros BCs do mundo rapidamente intervieram, baixando taxas de
juros. Na prática, foi a primeira crise que demonstrou o potencial
de

rápido

contágio

do

pânico

num

mercado

financeiro

globalizado.”
 Crise da Asia 1997:

“Em 1997, um rápido processo de fuga de capitais e
desvalorização cambial entre os chamados Tigres Asiáticos Tailândia, Malásia, Coréia do Sul, Hong Kong, Indonésia e
Filipinas - espalha medo nos mercados internacionais, em grande
parte pela surpresa de ver mercados supostamente sólidos e
confiáveis sucumbirem a uma crise financeira. O mercado dos
emergentes foi afetado pela primeira vez, mas o Brasil conseguiu
passar.”
 Crise da Russia 1998:
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“Com a crise asiática, o preço dos commodities caiu em todo
mundo e a Rússia, cuja economia depende largamente da
exportação de commodities como gás natural e petróleo, declarou
calote de sua dívida externa privada de curto prazo. A manobra
acendeu a luz de alerta entre os investidores, que passaram a
evitar mercados emergentes. Após ter passado quase sem sentir
os efeitos da crise da Ásia, o Brasil foi afetado, enfrentando forte
fuga de dólares. O governo reagiu elevando a taxa de juros, que
chegou ao pico de 45% no início de 1999, e desvalorizando o
Real, que até então mantinha a paridade com o dólar.”
 Ataque de 11 de setembro 2001:

“A semana mais violenta na história das bolsas dos EUA, por
qualquer indicador financeiro. A queda de 1370 pontos no índice
Dow Jones foi uma das piores do século, com os investidores
perdendo mais de 8 trilhões de dólares, ou 10% do valor total do
mercado de ações. Uma recessão moderada atingiu os Estado
Unidos, e surgiram as primeiras advertências sobre os riscos no
mercado imobiliário.”
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1.4.

Crise de 2008.
A crise de 2008 é a grande responsável pelas dificuldades enfrentadas

pela e Europa nos tempos atuais. A globalização tem por caráter integrar todas
as relações do mundo, onde países se relacionam de todas as maneiras, e
economicamente falando não se faz diferente, assim uma crise em um país
que é referencia em investimentos e credito seguro como o EUA, contamina
toda a economia mundial, reinando a insegurança e temor.
Explicaremos a crise em 15 etapas trazido pelo site vestibular.uol:

1) O mercado imobiliário américa passa por uma fase de expressivo
crescimento em 2001.

2) O banco central américa então baixa suas taxas de juros
estimulando ainda mais o mercado imobiliário.

3) Com os juros baixos as hipotecas aumentam afim de utilizar o
dinheiro para o consumo com certeza de retorno.

4) Com a alta procura do credito as agencias hipotecarias começam a
disponibilizar crédito a pessoas de baixa renda, até à pessoas com histórico de
inadimplência .

5) Com expectativas de altos retornos os bancos compravam os títulos
“subprime” (títulos de credito concedidos as pessoas de baixa renda e com
histórico de inadimplência) e liberavam altas quantias de dinheiro antes mesmo
de o primeiro empréstimo ser pago.

6) Esses títulos então eram repassados a outros investidores, pelos
banco, sobre a base dos títulos da categoria “Subprime”
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7) Porem o que foi esquecido é que se o primeiro empréstimo tomado
não for pago, gera-se então um ciclo de inadiplencia, causando diminuição na
oferta de credito e falta de liquidez dos títulos “Subprime”

8) Os juros então começam a subir diminuindo assim a procura por
imóveis. Com demanda maior que a oferta começa-se a gerar uma onde de
desconfiança em 2006.

9) Com juros mais altos dividas e hipótese aumentam, por
consequência a inadimplência também sobe gerando diminuição no oferda de
credito.

10) Sem credito a menos dinheiro disponível, consumo cai e
investimentos também, não gerando empregos e desaquecendo a economia.

11) Com o medo do não pagamentos das dividas dos títulos
“Subprime” bancos Europeus como o BNP Paribas congelou cerca de 2 bilhões
de euros de alguns fundos.

12) O até então aquecido mercado imobiliário entra em pânico com o
congelamento das operações.

13) A crise passou a afetar todo o sistema bancário, afinal, as
instituições financeiras apostavam nos títulos “Subprime”. Várias instituições se
viram à beira da falência, e o auge da crise foi a quebra do banco Lehman
Brothers.

14) Instalou-se, assim, uma crise de confiança e os bancos pararam de
emprestar, congelando a economia, reduzindo o lucro das empresas e
provocando desemprego.

15) Muitos países entraram em recessão, e seus respectivos governos
têm, desde então, tomado diferentes medidas para aquecer a economia e, ao
mesmo tempo, garantir que o sistema financeiro volte a emprestar.
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Com essas sequencia de fatos se instalou uma grande insegurança no
mundo econômico gerando diversas restrições ao investimento.
Para concertar o erro causado pela alavancagem sem precedentes
sobre os títulos “pobres” os bancos centrais tiveram que remunerar os títulos
adquirindo dividas para pagar.
Os países que assumiram a reponsabilidade de pagar os títulos foram
contaminados com a alavancagem, os mais afetados foram os países
Europeus e os EUA.
Em estudo desenvolvido pela XP INVESTIMETOS afirmão:

“Com

seus

balanços

comprometidos

e

as

economias

alavancadas, países como Irlanda, Grécia, Portugal, e, mais
recentemente, Itália e Espanha, vêm enfrentando dificuldades em
realizar novos endividamentos. Esse movimento chamado de
“rolagem de dívida” é crucial para que os governos consigam
honrar seus empréstimos de curto prazo adquirindo outros com
perfil de longo prazo.”

E concluem:

“[...]a relação de Dívida Líquida de diferentes países como
proporção de seu Produto Interno Bruto (PIB). Fica claro que,
atualmente, os países considerados desenvolvidos apresentam
uma relação de dívida bastante elevada, inclusive bem superior a
realidade dos emergentes como Brasil. Em condições extremas,
como é o caso grego, torna-se muito “caro” rolar tal dívida, visto
que o mercado exige taxas maiores para continuar a financiar a
economia. Os receios de que tal evento aconteça com outros
países como Itália e Espanha estão no cerne do noticiário
macroeconômico atual.”

Assim se apresenta o cenário que continuaremos discutindo no
próximo capitulo.
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CAPITULO II - AS CONSEQUÊNCIAS E DESDOBRAMENTOS DA CRISE.
Vemos hoje uma crise digna de respeito, atrelada a uma economia
totalmente globalizada a ao mercado financeiro.
Ao mesmo tempo em que as instituições financeiras tentam de
qualquer forma tampar as arestas, também evidenciam a fragilidade do sistema
que impera, colocando a economia global em risco, porem criando precedentes
para se repensar o sistema.
Devido a crise vivida em 2007/2008 os governos nacionais tiveram que
se endividar para salvar os bancos da falência, porem esse indevidamente
ocorreu sem precedentes de que a resseção continuaria infernizando o
panorama econômico.
Os países mais afetados com essa necessidade de endividamento
foram Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e Itália, deixando França e Inglaterra
de sobre aviso.
As dificuldades são aparentes e embora os governos se esforcem os
esforços não são suficientes e as dividas cada vez maiores se tonam mais
difíceis de serem quitadas.
A questão que levantamos então é como superar as dificuldades da
crise? Entre as inúmeras repostas está a estatização dos bancos, mostrando o
exemplo de países como Índia e Brasil que possuem 48% dos bancos sobre
poder publico, facilitando medidas de proteção.
Outro ponto é acabar com as especulações, apenas se baseando de
fato em um astro de riqueza, porem é um caminho difícil precisando de uma
regulamentação forte e de parâmetros mundiais.
Mais um caminho discutido é a Auditoria dos gastos públicos, tendo
como exemplo o Equador que obteve considerável redução de seus gastos.
Independente das inúmeras medidas que surjam, os jovens querem
mudança e agora, os movimentos estudantis da Inglaterra e do Chile se
movem em busca de mudanças na base da força, porem com opinião e
objetivos traçados, como por exemplo, na Inglaterra eles sugerem salários fixos
de 30 mil por ano para empregados e desempregados e no Chile lutam por
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uma educação na mão do poder publico com altos investimentos, fazendo com
que deixe de ser objeto de lucro tirando das mãos do setor privado.
Embora as possíveis soluções ecoem de fato, os bancos buscam
mudar apenas questão de falhas no sistema e não questiona-las.
O problema pode estar um pouco mais além das instituições
financeiras privadas, e o que se discuti então é o poder publico sobre essa
situação, questionada quando vemos que ações de caráter estatal não tem
qualquer efeito sobre a resolução da crise.
Então o caminho não será a retomada do poder sobre o sistema
financeiro por parte dos governos e assim regulamentar esse sistema que so
mostra cada vez mais instabilidade e riscos cada vez maiores?
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2.1.

Desenvolvimento da crise.
A crise que iniciou-se em meados de 2007, obteve seu agravamento

com a falência do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, adquirindo
contornos sistêmicos e qualifica como a mais destrutiva desde a crise de 29.
São crises dessa magnitude que escancaram os problemas da
economia, que não podem ser notados no momento de calmaria e fartura. Ao
serem notados os desiquilíbrios, desencadeia um enorme pânico em torno dos
riscos.
O primeiro problema que surge é a uma liberdade perigosa dada ao
sistema privado financeiro, sem regulamentações e fiscalização, orientados de
que o próprio mercado equilibraria as atividades. Com um mercado totalmente
“liberal”, instituições não bancárias criadas por investidores (seguradoras,
fundos de pensão, fundos de investimento convencionais, hedeg funds etc.),
penetraram no mercado. O grande risco então é o modo como essas
instituições trabalham quase única e exclusivamente com a alavancagem do
credito e produtos do mercado de balcão. Não havendo surpresa que essas
instituições não bancárias foram os protagonistas da atual crise financeira.
A interferência então causou uma multiplicação e redistribuição dos
riscos desse segmento para a economia mundial contaminado as demais
instituições financeiras existentes. Por tanto, uma clássica e simples crise de
credito provocou uma enorme catástrofe que repercute e preocupa mesmo
depois de quatro anos da eclosão da crise, devido essa contaminação,
abalando todos, de instituições não bancárias a bancárias.
O segundo problema está relacionado com a proliferação da crise que
atingiu com força a zona do euro, agravando problemas enfrentados pelos
países que compõem esse cenário. Evidencia-se então a falta de base solida
na instituição do euro, que emergiu em 2009. As normas adotadas para
viabilizar a introdução da moeda comum europeia tinha como base um formato
único sem mecanismos de adaptação, não levando em consideração a
diversidade de cada economia de país para país. Esse método único tinha por
característica “forçar” uma falta união fiscal, que não foi alcançada de outra
forma até então.
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Como o agravamento da crise, medidas como desvalorização cambial,
e emissão de moeda para pagar as dividas de títulos publico que em sua
enorme maioria se encontra em moeda como europeia internos, foram
impossíveis de serem adotadas devido a exclusividade do BCE (Banco central
Europeu) de emitir a moeda europeia assim, diminuindo as alternativas para
serem tomadas individualmente dentro do país afetado, para se desafogar da
enorme divida publica contraída.
Com a falência do Lehman Brothers, o medo assolou os governos,
adotando assim, medidas que preiam enormes injeções de dinheiro publico
para salvar as instituições financeiras dos países desenvolvidos, visando
manter a liquidez da economia dando garantias para depositantes e credores
abrindo mão de enormes quantias para investir em sua economia. Com base
no aprendizado vivido com a crise de 29 os governos tinham a esperança de
não cometer os mesmo erros que levaram ao alongamento de crise, tomando
essas medidas.
O objetivo de certo modo foi alcançado, se levarmos em consideração
que as consequências foram de menor dimensão comparado com 29, porem
um objetivo ainda maior estava presente que era evitar a decadência do
sistema financeiro como um todo. Desse modo a ação dos governos em
remunerar com dinheiro publico as instituições, fez com que a alavancagem
produzida pelo setor privado passasse a setor publico.
No auge da crise ecoou de economistas e bancos a injeção de trilhões
por parte do governo, para o salvamento das praças econômicas dos países
desenvolvidos, porem os aplausos sessaram ao verem os desiquilíbrios fiscais
e o estoque de divida pública. Cedendo as vontades e pressões do setor
privado numa dinâmica perversa, transformou uma divida privada em uma
divida publica.
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Figura 3

2.1.1 A vez do Euro.

O impacto foi sentido aos países que já vinham enfrentando
dificuldades fiscais, que é o caso da Grécia, a países que se viram forçados a
adquirirem altos empréstimos para atenuar os impactos da crise, caso da
Irlanda, e também países que viam de crescimentos abaixo da media como,
Portugal, Itália e Espanha.
As politicas que preservavam os interesses individuais foram
abandonadas pelos países europeus visando retomar a estabilidade fiscal.
Nesse sentido países que não foram tão afetados como Alemanha e França e
países que não adotaram a moeda euro como Inglaterra e Hungria, também
adotam essa postura conservadora.
Porem adotar medidas de fortes ajustes fiscais causa uma retração da
atividade econômica consequentemente se arrecada mesmo com os impostos
ampliando assim, o déficit fiscal. O agravamento da situação se deu a
relutância de países como Alemanha e França, de assumirem os riscos vividos
pelos países em situação ruim. Postura essa que se explica por questões
domestica, visando não desagradar à população, que teria que pagar altos
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impostos para “ajudar” outros países. Essa postura porem causou uma enorme
aversão ao risco em investidores para financiar a ajuda a esses países em
dificuldade, causando uma enorme diminuição na entrada de capitais e
forçando o BCE em elevar as taxas de juros visando conter uma possível
crescente da inflação acima do esperado.
Com essas proporções a crise pode se voltar novamente ao setor
privado, visto que grande parte do capital das empresas está alocada em
títulos públicos, que até então, eram visto como risco zero. A contaminação dos
balanços do setor publico pela alavancagem contraída da transferência da
divida privada para a publica, deixa em duvida sobre a real solvência do poder
publico, elevando a duvida se realmente haverá força para quitar as
obrigações.
Embora os EUA não tenham adotado as mesmas medidas que a
Europa, para incentivar o consumo, os resultados foram muita aquém do
esperado não mantendo a velocidade de crescimento e nem gerando
empregos. Ao perder a maioria no congresso o presidente Barack Obama se
viu fortemente pressionado a mudar a postura e proporcionar uma reforma
fiscal o quanto antes.
Diante da dificuldade de manter o “afrouxamento” fiscal o governo
americano parte para um nova tática, mantendo uma politica prolongada de
taxas de jutos baixa até 2010 e em setembro de 2011 inicia a comercialização
de títulos públicos de curto prazo e comprando os títulos de longo prazo que já
estavam no mercado, visando diminuir o diferencial de taxas entre esses
vencimentos.
Olhando

para

as

diferentes

posturas

adotadas

pelos

países

desenvolvidos, embora estejam enfrentando os mesmo dilemas, são:
 A manutenção do consumo e crescimento, adotadas pelos americanos
(manutenção de politicas anticíclicas);
 A deflação da economia e melhor gestão da divida publica que já havia
alcançado patamares perigosos, adotado pelos países europeus
(abandono de politicas anticíclicas).
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Essa divergência mostra que o aprendizado da crise de 29 não foram
devidamente absorvidos, até porque ouve um agravamento e extensão da crise
que ainda assombra todos.
Figura 4

2.1.2.

Limites das politicas Anticíclicas.

Embora tragam pontos positivos e resultados aceitáveis, as politicas
adotas não atingem de fato o objetivo traçado em sua implantação que é a
diminuição do desequilíbrio fiscal, construção de um crescimento econômico
sustentável e geração de emprego. Não atingir os resultados esperados mostra
que os instrumentos fiscais e monetários já atingiram seus limites diante de
uma crise de proporções gigantescas gerada pelo capitalismo. O limite se
caracteriza devido a existência de enormes mercados financeiros que já se
tornaram maiores que o Estado, dessa forma o Estado se vê força a agir de
acordo com o que o mercado deseja afim de não perder a confiança e o
“dinheiro” que esse mercado trás para o Estado, assim tomando medidas
precipitadamente apenas para agradar o mercado limitando sua ação.
O limite se mantem mesmo pelo fato que as medidas anticíclicas, antes
consideradas e enorme eficiência, apenas atenuam o agravamento da crise,
pois se houver qualquer tipo de desconfiança do mercado financeiro o objetivo
de elevar a demanda agregada esbarra no medo e na aversão ao risco gerada
pelo mercado.
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Outro ponto que atrapalha e resolução da crise é a briga politica onde
os rumos quase sempre caminham em divergências. Mesmo Estados com
politicas forte estão sujeitos a reviravoltas que podem causar a estagnação,
não evoluindo para a resolução de crise. Politicamente podemos tomar como
exemplo a Alemanha que impõe severas condições aos países pertencentes à
zona do euro a adotarem politicas contracionistas afim de não quebrarem,
vendo que desejam com essa imposição agradar seus eleitores que não estão
dispostos a se arriscar por outros países, nesse sentido vemos o poder politico
influenciando na dissolução dos percalços. Por sua vez países que aderem a
pressão de adotarem politicas recessivas desagradam sua população. Os EUA
enfrentam uma enorme disputa entre Republicanos e Democratas, e nesse
senário que batalha é onde de resolvera o futuro da maior potencia até então
nas eleições de 2012.
Diante desse senário conturbado onde os interesses ainda não
encontraram um comum objetivo, embora esteja escancarado que o desejo é
espantar a crise para bem longe, ainda não se encontraram nenhuma
resolução para nenhum problema levantado. A regulamentação do sistema
financeiro continua sem ser resolvida nem mesmo iniciada. A Europa continua
mostrando sua fragilidade diante da má implantação do euro. O risco dessa
crise de se tornas um fato cíclico se mantem. O caminho para a catástrofe
continua devido à aversão de moratória da Grécia onde contaminaria todos os
países da zona do euro.
Embora seja clara a necessidade de agir em comum acordo, as
autoridades relutam em impor suas vontade, porem a catástrofe e necessidade
podem enfim mudar a postura, porem se faz necessário chegar de fato a
catástrofe? O medo pode ser suficiente porem precisa-se infelizmente, estar
por um tris para começarmos a agir. O sofrimento então continua.
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2.2.

Transformação do Capitalismo.
Mais uma vez embora não se pode negar o tamanho da crise, a busca

por explicações correm o risco de ficar apenas sobre as operações de curto
prazo, ação essa que deixa a questão muito mal interpretada já que o problema
está muito mais profundo. Fato que não gera surpresa devido as definições pré
– fixadas

do neoliberalismo, a busca constante por maiores lucros e

manipulação de informações atreves das fontes publicitarias.
Esse processo faz com que cause uma espécie de alienação
desviando a atenção para aquilo é mais cômodo, deixa questões relevantes
para se discutir reprimidas e escondidas. Quando escolhemos não discutir a
crise que já pode ser considera como a maior do século, deixamos de analisar
e localizar qual é o erro que cometemos e se o rumo para onde estamos
caminhando é o correto.
A

crise

em

si

não

ocorre

por

fato

isolado

que

acontece

involuntariamente, é um acontecimento que pertence ao próprio sistema
capitalista, causado pelas suas ações e processos, que por sua vez já mostram
sua fadiga e erros, enquanto os novos sistemas se encontram estagnados,
nem si quer pensados de fato. A duração da crise depende exclusivamente da
identificação do erro que contamina todo o sistema e a implantação dos
devidos concertos em busca de um equilíbrio. Porem a dificuldade está na
incapacidade de se encontrar o problema em si, como por consequência fica
impossível encontrar uma solução, abrindo precedentes para movimentos sócio
– econômicos surgirem.
Os inúmeros fatores que podem agravar a duração da crise serão
levantados no decorrer do texto e exemplificando os aspectos característicos
da crise e suas transformações.
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Figura 5

2.2.1.

Especificidades das crise capitalistas.

As crises estão presentes desde os últimos dois séculos, mostrando
ser uma característica do sistema capitalista. As principais no inicio da
implantação desse sistema sócio – econômico foram as de 1873 e 1896
capitaneadas pelas transições do sistema agrário para o sistema urbano –
industrial, destaque para transição ocorrida principalmente na Inglaterra, se
diferenciado pelo fato de todo o mundo manter uma estrutura agraria até o
século XIX.
Por mais tarde que tenha sido a transição em países como Alemanha,
França, Itália, Estados Unidos, Japão e Rússia, assim que concluídas inicia-se
uma luta para se definir qual será o substituto da velha Inglaterra no centro
dinâmico da economia. Após duas grandes guerras de 1914 e 1939, o EUA se
destaca como o centro das atenções sendo incomodado apenas pela URSS
que trazia uma proposta organizada e planeja de gestão publica.
No decorrer dessa definição geopolítica surgem dois postos no
contexto social de estrema importância no senário capitalista que foram os
burgueses e a classe assalariada. Possuindo interesses diferentes surgiram
movimentos organizados a fim de dar mais força para o desejo da classe como
os sindicatos, associações patronais e partidos políticos, definindo que a
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democracia seria a forma ideal de buscar o equilíbrio dos interesses. Desse
modo os ultrapassados métodos usados no agrarismo são totalmente
derrubados e não mais usados no sistema que se firma o capitalismo
mostrando certo acordo entre classe trabalhadora e patrões.
Esse acordo então firma-se apenas após a resolução da crise de 29,
quando o Estado acaba com o total liberalismo e assume reponsabilidade de
regular o sistema, a fim de direcionar os lucros em partes para as mãos dos
reais geradores, os trabalhadores, desse modo a obrigação de trabalhar deixou
de bater a porta cedo, assim os jovens podiam dedicar-se aos estudos
enquanto os mais velhos conseguiam sustentar suas famílias e quando a idade
mais avançada chegava eram sustentados pelos sistemas de previdência
gerenciada pelos governos, diminuindo assim as horas de trabalho para 48
semanais.
Do lado das empresas ouve uma formalização das atividades
competitivas em parâmetros nacionais e mundiais com o surgimento das
transnacionais, havendo necessidade de acordos entre nações. Nesse
momento então os EUA se firma como nação dominante econômica, com
moeda a peso de ouro, forças armadas predominante e invejável complexo
produtivo.
A criação das Nações Unidas após segunda guerra que dura mais de
três décadas, permitiu a construção de um dialogo entra nações, para evitar
guerras e conflitos econômicos, não atrapalhando o dinamismo do sistema
capitalista que era por longa data guiado pelo modo americano de consumir
“american way of life”.
Por assumirem a postura urbana – industrial tardiamente no
andamento da Guerra Fria (1947 – 1991) alguns países trouxeram modos
totalmente diferentes de industrialização. Na América Latina se constituiu com
a entrada de capitais das multinacionais, forte influencia do capital publico e da
burguesia nacional. A dependência do capital internacional também é um fator
que é característico dessa forma de industrialização. Na Ásia a industrialização
foi capitalizada por forças estatais e da burguesia nacional, não abrindo para as
multinacionais.
Em 1970 alguns aspectos começam a ser questionados no modo
urbano – industrial. Um deles foi à mudança de postura dos Estados Unidos de
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mudar os padrões de sua moeda de ouro – dólar. Outro ponto foi à queda das
regulamentações de competitividade e a necessidade de se traçar novas para
as atividades econômicas mundiais pelo excesso de liquidez global, causadas
pelas próprias multinacionais, o enriquecimento dos países exportadores, pelos
exportadores

de

petróleo

e

de

atividades

ilícitas

que

ajudavam

o

enriquecimento de determinados países.
Nesse sentido tendo como destaque os milagres econômicos de
Alemanha e Japão, coloca-se novamente em xeque o posicionamento de
centro dinâmico da economia. Porem os americanos possuem o contexto social
vivido a seu favor, com o fim da Guerra Frias a Alemanha fica frágil tendo de
unificar as duas alemanhas resultante da queda do muro de Berlin e os
japoneses se deparam com um década de crise imobiliária, assim não
alterando a hegemonia americana.
Com a solidificação do neoliberalismo os americanos acumulam
excessivos e recorrentes lucros com o capital fictício, dando destaque para a
revolução tecnológica que era liderada pelas áreas de informação e
comunicação. Embora os números fossem maravilhosos, as consequências da
fuga de capitais para essa área tornou a economia produtiva dos EUA oca,
sem nenhuma garantia solida, ou visível.
Ainda no século XX destaca-se o fortalecimento de poder de influencia
das transnacionais obtendo total liberdade para agirem e controlarem tudo que
fosse do seu interesse, apequenando o Estado, e na grande maioria das vezes
tendo poder e influencia maior que do próprio Estado, tendo o consentimento
da própria referencia econômica e politica (EUA) e da organização que
representava pelo interesse da maioria no mundo (Nações Unidas) com a
formação do Banco Mundial e o FMI.
Apenas em 2008 que se apresenta um crise de proporções globais,
pois em 1873 e 1929 existiam economias isoladas ou guinadas no socialismo
por exemplo.
Quando falamos de parâmetros globais as proporções da crise são
ainda maiores, não atingindo apenas a questão econômica mais também as
condições sociais e de preservação ambiental, afinal a crise não acaba apenas
quando se resolver as questões financeiras, pois, ainda restaram questões
como, fome, miséria, preservação ambiental e falta de instrução. Evidencia-se
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novamente uma nova mudança no centro dinâmico, onde fatos que
presenciamos como a dependência dos ajuda dos EUA sobre as decisões do
partido comunista Chinês, ou como o pedido de ajuda da Europa que até pouco
tempo era a responsável por “colonizar” pedir ajuda para suas antigas
“colônias” como Brasil e Índia, são fatos claros de mudanças.

2.2.2.

Crise como condição de transformação.

A crise perdurara até que uma força diferente de agir e produzir surja e
apresente resultados ótimos e seguros. A definição estará na reposta das
seguintes perguntas: quem será o novo centro dinâmico? Como será o novo
tratamento entre Estado e capital? E como será a regulamentação sobre a
produção do imaterial?
A mudança de centro dinâmico faz parte do mundo desde de o século
XVIII quando saiu das mãos da Ásia e foi entregue a Inglaterra e no final do
século XIX foi assumido pelos americanos não sendo de forma amigável em
nenhum dos casos sempre após uma forte mudança, e acompanhados de
conflitos armados. A questão que surge é como será a reação dos países
desenvolvidos com relação aos novos ou principais candidatos a assumir o
posto de centro dinâmico (Brasil, China e Índia)? Por não haver um mecanismo
que possa firmar quem assume o centro das atenções, como moeda mundial,
forças armadas ou forte complexo industrial tecnológico, fica-se a duvida.
A instituição de uma nova governança que posso responder e agir com
parâmetros mundiais deve ser criado, porem nada é feito nesse sentido. O G20
ganhou notoriedade nos últimos anos porem não possui autonomia e nem voz
ativa para por em curso mudanças significativas que possam almejar
melhorias.
Em quanto isso as poderosas instituições privadas assumem a
reponsabilidade de tomar conta de determinados mercados e de forma
relativamente mais forte até mesmo que os próprios Estados. A dimensão do
poder privado é tanta que seu poder aquisitivo financia seus próprios interesses
comprando partidos políticos, prefeitos, governantes, e até presidentes apenas
visando interesses particulares (lucro) sem nenhum compromisso pelos
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problemas enfrentados pelas nações, a democracia então deixa de ser popular.
Perguntamo-nos, como assegurar a preservação ambiental quando a definição
do modo de produção preservando a natureza está nas mão de quem não se
importa com a questão?
O fato é que está tudo nas mãos de um pouco mais de quinhentas
transnacionais o poder de decidir, pesquisar e agir, tendo qualquer
posicionamento por parte dos poderosos contrarias ao desejo da maioria que
são os interesses das nações.
Outo problema é a exploração do mercado imaterial sem qualquer
supervisão das autoridades, assim se tornando cada vez mais intensa e
ocasionando bolhas que no final estouram e cominam em crises como
enfrentamos hoje. O capitalismo hoje domina mentes e corações levando o
trabalho até onde for necessário com o desenvolvimento das tecnologias.
A assim segue o capitalismo aumentando o lucro e enchendo os bolsos
dos monopólios (minorias) e sugando até onde é possível os trabalhadores.
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2.3 . A desglobalização e seus inimigos.
A globalização sempre foi imposta pelos então donos da razão e
sempre foi negado qualquer forma de dialogo que posicionasse uma visão
contrario ou diferente, porem com a chegada da maior crise de todos os
tempos o debate parece então necessário na busca de soluções.
Embora a Europa já encontre certas dificuldades com países de menor
dimensão como Grécia, Irlanda, países até então soberanos podem começar a
sofrer em 2012 como o caso da França, porem existem outros fantasmas
causados pela globalização é são: desemprego, precariedade, desigualdade, e
perda da soberania popular.
Um posicionamento totalmente liberal e pacifico, não deixa de ser uma
mascara para parecer bom moço a frente das autoridades de outros países, a
fim de proliferar as boas relações e estimular o relacionamento para atender os
interesses individuais e ter as instituições ao seu lado.

2.3.1. Um pesadelo espetacular.

Hoje no panorama que vivemos é impossível não se discutir ou
esconder uma crise, a total globalização escancara até mesmo problemas
internos que antes podiam ser resolvidos no silencio e com medidas que não
precisariam agradar aqueles que nem mesmo seriam afetados, porem com a
globalização até mesmo questões internas devem agradar a todos para manter
uma imagem amigável e democrática acesa.
Questões estruturais agora escancaradas são a todo instante
mencionadas e colocadas com pontos chaves das dificuldades, antes assuntos
para se resolver “em casa” agora é de interesse do mundo.
O caráter de isolar certos blocos de indivíduos por não saberem lidar
com as mudanças, é um argumento que não pode ser mais utilizados , afinal
quem não sabe utilizar em um computador hoje?
Utilizar desculpas para explicar a falta de comprometimento com a
mudança não cabem mais, afinal países como China, Índia já monstrão que
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estão se mexendo e buscando mudanças com relação aos interesses internos,
provocando

assim

um

desenvolvimento

econômico

cada

vez

mais

surpreendente.
É indiscutível que todos buscam estar caminhando no mesmo ritmo,
como parâmetro estão os países desenvolvidos e os de economia forte, porem
fica claro o descaso para com aqueles que não têm condições de se quer
encantinhar atrás dos poderosos que é o caso dos países africanos que não
possuem recurso nenhum e foram obrigados a entrarem nesse sistema sem ao
mesmo serem questionados.
E nesse cenário enfrentado hoje se levanta discussões constantes até
mesmo para se questionar a globalização.
A desglobalização pode ser considerada o modo de evitar se repetir
tudo que “da certo” em outros países, pois se identificar o problema e agir com
base no problema é o caminho correto em vez de usar apenas a copia
disponibilizada pela globalização.
Figura 6
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2.3.2. Debate tenso na esquerda.

O fato é que nada do tipo foi discutido, nem si quer tratado, assustando
ate mesmo aqueles que estariam dispostos a levar a diante uma mudança de
posicionamento, porem não deixa de ser uma questão totalmente utópica, visto
que já estamos fincados na postura atual há muito tempo, qualquer busca por
algo totalmente contrario seria um novo inicio, que só o fim do mundo criaria
ambiente propicio para ser iniciada.
Se fechar não é o objetivo quando falamos de desglobalização,
podemos interpretar como uma forma diferente de atribuir relações, não
somente de capitais e mercadorias, mais sim de estudantes, obras de arte,
turistas, artistas, pesquisadores estimulando um novo jeito de atribuir a
abertura de um país.
Destaca-se então outro modo de cooperação não só comercial ou
visando

o

lucro,

mais

sim

visando

questões

estruturais

como

a

desenvolvimento intelectual, proteção das culturas e apresentação delas de
uma forma artística, evitando preconceitos e guerras que só causariam mais
dificuldades para serem sanadas.
Quando se iguala classificando por classes sociais como, por exemplo,
assalariados da China e da França, deixamos de observar inúmeras
particularidades, e se pensar exclusivamente na “classe” deixamos de atender
os dois diferentes tipos de interesses dos assalariados que pertencem a
nações diferentes, por tanto, enfrentam problemas diferentes, tratar tudo
globalmente não é a única alternativa.
Quando colocamos os diferentes grupos de interesses no mesmo
contesto logo teremos conflitos já que interesses quase sempre atende a um
terminado grupo ou individuo indo contra os interesses de outros grupos e
indivíduos provocando assim incompatibilidade na hora de chegar a um
consenso.
Visto que invés de impor interesses e se utilizar da solidariedade e
assumir a reponsabilidade de caminhar todos na mesma direção, defendendo
os mesmo interesses, claramente o bloco “classes” logo terá mais força e
buscaram uma solução comum para todos.
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Um ponto que a desglobalização pode se apoiar é a construção ou
manutenção de uma governança soberana, oferecer a população total
soberania sobre o pedaço de terra que lhe foi designado.
Mais contra está às oportunidades que a globalização oferece entre
eles condições de gigantescas de rentabilidade, escolher pela desglobalização
é abrir mal de muito.
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CAPITULO III - O QUE FAZER PARA ATENUAR A CRISE.
Nos tempos atuais de muitas incertezas e inseguranças, surgem
muitos caminhos a seguir, nem sempre ou quase nunca estarão claros e bem
sinalizados, assim formulando diversos pontos de vista.
Orientados por especialistas no assunto a revista EXAME trás
reportagem falando sobre os possíveis rumos que a economia mundial pode
tomar com analise de especialistas experientes no assunto.
Entre as analises falaremos sobre o centro da crise atual a Europa, as
condições que está e ficara a economia Americana, e o papel dos emergentes
nesse contesto, não se esquecendo do Brasil.
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3.1 . Uma crise dois roteiros.
Guiados pela opinião da maioria dos analistas pode-se identificar dois
possíveis caminhos a serem tomados, dependendo apenas das posições que
serão tomadas no decorrer dos dias, e quanto maior for o tempo para se tomar
a decisão pior pode ser as consequências enfrentadas por todos.

O cenário básico vê a crise em processo com desaceleração
econômica branda na Europa com 70% de probabilidade:

1. A Grécia consegue reestrutura sua divida com austeridade fiscal
conseguindo um pacote de ajuda da União Europeia.

2. A Europa sofre comum leve contagio por parte de países como
Itália, Espanha e Portugal, forçando-os a tomar medidas de
contração da divida publica. A demanda por importações cai em
toda Europa. O crescimento global do comercio então em 2011 cai
de 6,5% para 5,8%

3. Estados unidos mantem retomada tímida do crescimento e fogem
da recessão. O crescimento o PIB americano fica na casa dos 1,5%
nos anos de 2011 e 2012. Os preços Commodities caem
globalmente -4% depois de sofrerem uma desvalorização de 60%
nos últimos dois anos.

4. Entre os Emergentes a China consegue manter seu crescimento na
casa dos 8% e 9% nos anos de 2011 e 2012, mesmo com a queda
das exportações da Europa. No Brasil, mantem a volatilidade no
cambio sofrendo leve desvalorização, dando mais competitividade
aos produtos nacionais no mercado internacional. O aumento do
risco provoca uma fuga de capital especulativo do país.
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5. Conclusão: embora as incertezas provocadas pela crise que
continuem na Europa o Brasil mantem o crescimento na casa dos
3,8% para 2011 e 3,6 para 2012

Outro possível cenário é a crise intensa e leva a uma recessão nos
países ricos com 30% de probabilidade de ocorrer:

1. A Grécia decreta calote provocando perdas gigantescas para os
bancos Europeus.

2. Na Europa ocorre o contagio imediato de Espanha, Portugal e Itália,
forçados a reestruturar suas dividas publicas com a chance de
países saindo da zona do euro. Consequentemente uma corrida
bancaria ocorreria, havendo grandes chances de falências. O
credito entre banco é congelado assim travando o credito
internacional.

3. Os Estados Unidos podem então sofrerem com uma resseção com
forte desvalorização do dólar. Os bancos americanos então
entrariam em pânico gerando um colapso mundial, devido ao fato
dos bancos americanos terem 478 bilhões emprestados aos países
como Grécia, Irlanda, Espanha e Portugal.

4. Os Emergentes sofreriam com a queda da demanda por produtos,
principalmente a China, provocando uma queda no crescimento de
8% para 5%. O Brasil sofreria com a contaminação do credito
domestico aumentando os juros para o consumidor. Os preços dos
Commodities caem afetando o saldo da balança brasileira.
Investimentos caem e o desemprego sobe de 6% para 8%.

5. Conclusão: a resseção dos países desenvolvidos pode gerar
resultados na economia brasileira para 2012 na casa dos -0,7% a
2%.
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3.2.

Europa.
Com as gigantescas economias que pertencem a zona do euro, é a

pequena economia da Grécia quem ira definir os rumos da crise mundial. Com
uma divida interna de 340 bilhões, fica nas mãos do demais países ricos a
salvação do país. A probabilidade de se chagar a um consenso de ajudar e
organizar uma saída são grandes porem ainda á chances de não ocorrer. Pois
a decisão influencia muitos interesses políticos principalmente na Alemanha,
porem a não ajuda poderá trazer consequência ainda piores como a dissolução
da União Europeia.
Claramente a Grécia não terá condições de horar com seus deveres
sozinha e a busca por uma solução organizada vem sendo traçada pelas
autoridades Europeias. A não injeção de recursos por parte dos países ricos
poderá sem duvida fulminar num calote que provocaria a necessidade de
capitalização ou até mesmo nacionalização dos bancos, contaminariam os
países que também enfrentam dificuldades embora suas situações sejam
diferentes contendo ativos que poderiam ser vendidos para quitar suas divida.
Por tanto, medidas como a compra de títulos desses países por parte do BCE e
depósitos aos bancos também poderiam ser medidas que evitariam o
agravamento da crise.
O calote da Grécia causaria uma crise mundial com proporções até
maiores que as vividas em 2008 afetando outros mercados e agravando a crise
em países que já sofrem com dificuldades.
O rompimento da união europeia é uma situação pouco provável de
ocorrer pelo fato que custar muito mais aos países do que uma solução dentro
da zona do euro, isso porque se invés disso a Grécia reestruturar sua divida
terá um ou dois anos de resseção porem voltara a crescer consequentemente
conseguirá pagar seus compromissos. Já para a Alemanha sair da zona do
euro provocaria a necessidade da criação de uma nova moeda que nasceria
supervalorizada

e

assim

derrubaria

drasticamente

suas

exportações

provocando uma resseção. Nesse sentido a probabilidade de manutenção da
zona do euro é a mais provável.
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Por mais complicada que seja a situação politica atual, onde interesses
domésticos muitas vezes influenciam na tomada de decisões, já que a união
europeia cota com 27 países é pouco provável que aja falha politica com não
se alcançando uma solução comum.
O cenário Europeu pode e muito influenciar as economias emergentes
em um cenário caótico a começar com aversão ao investimento, que ocorreu
em setembro havendo grande fuga de capitais desvalorizando a moeda e
deixando mais caro os financiamentos das empresas no exterior. A queda dos
preços dos Commodities. A queda do PIB mundial afetando as exportações e o
consumo desiquilibrando os instrumentos da economia dos emergentes.
Assim ficaria o cenário na Europa com os diferentes rumos que podem
ser tomados.
Figura 7

44

3.3.

Estados Unidos.
Com a crise europeia a economia americana já fragilizada pela eclosão

das dividas privadas e publicas em 2008 sofre com a incerteza. As dificuldades
para conseguir implantar medidas que estimulem o investimento e faça gerar
empregos patinam no insucesso. A esperança está na capacidade de inovação
que sempre caminhou junto com o sucesso americano.
As dificuldades que os Estados Unidos enfrentam são frutos de erros
do passado como guerras sem motivo que geraram gastos desnecessários, e o
agravamento da crise na Europa pode ser uma catástrofe para os americanos
por já terem tomados todas as medidas possíveis na crise de 2008 assim os
americanos passaram de o maior credor do mundo para o maior devedor do
mundo. O fato é que o Governo assumiu a reponsabilidade das dividas
tornando as dividas privadas em publicas assim se não tomar uma postura
para quitar parte dessa divida os país passara por serias dificuldades assim
como os japoneses passaram nos anos 90 perdendo 2 décadas.
A estratégia adotada pelo governo de investidas no curto prazo não
parecem ser a medidas ideais, pela aversão que o mercado se posicionou com
a operação twist por exemplo. Outro erro está no incentivo ao mercado
imobiliário que acabou de passar por uma crise.
O crescimento esperado para os EUA é de 1,5%, ou seja, não criação
de empregos, assim se permanecer as taxas altas de desemprego fara com
que os jovens procurem por empregos que paguem menos e não exigem
treinamento gerando menos produtividade e aumentando na desigualdade
social.
Por mais que cresça timidamente, a economia americana ainda anda
frágil pelo fato da grave crise financeira, porem o que pode se destacar é a
crescente de mercados como o tecnológico que mantem seu desenvolvimento,
e não podemos deixar de considerar a capacidade de inovação em momentos
de crise americana.
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3.4.

Emergentes.
Na crise de 2008 países como Brasil, China, Índia e Rússia

enfrentaram sem maiores dificuldades, porem uma nova crise pode não ser
não fácil de solucionar, pelo fato de os emergentes contarem com seus
próprios problemas para solucionarem.
O maior problema enfrentado pela China é interno e não as crises da
Europa ou Estados Unidos, a inflação é o grande vilão que se não for
controlado pode causar dificuldades. A china agora começa a crescer com
qualidade assim terá menores índices de crescimento porem crescerá com
qualidade. De um modo geral as crises são boas para a China, pois os forçam
a pensarem em um modo de sobreviver sozinhos, sem dependerem das
grandes potencias e assim quem sabe virar a potencia. A China assim vem
assumindo o papel de centro das ações propondo uma moeda totalmente
implantada em seu país até 2015, visando evitar as instabilidades dos países
europeus e os EUA. Nesse sentido todos os componentes do Bric são figuras
cada vez mais importantes nas questões comercias, como por exemplo, a Índia
que embora não apresente um desenvolvimento igual ao da China, mostram
um crescente aumento da produção assumindo um importante papel de
importador de commodities assim o Brasil aparece como importante
fornecedor.
As retrações das economias europeias e dos EUA sem duvida
culminariam numa retração das economias dos principais países emergentes,
visto que são os maiores consumidores do mundo, assim o caminho para evitar
que a crise cause danos maiores seria o controle com o endividamento
mantendo grande atenção, pois como exemplo podemos ver as dificuldades
enfrentadas hoje pela Europa. Outro ponto importante é o controle da inflação,
que a China vem mostrando que busca esse equilíbrio na busca do
resfriamento

de

sua

economia.

Medidas

protecionistas

devem

ser

abandonadas, pois em longo prazo os danos são ruins para as economia.
De fato é impressionante como a China enfrentou a crise de 2007 e
2008 nesse sentido os efeitos provocados pela atual não são de proporções
maiores que as vividas, assim visto a facilidade de enfrentar a primeira eles
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passariam novamente sem maiores problema. Qualquer redução do consumo
dos países desenvolvidos sem duvida seria sentido, por serem grandes
consumidores dos produtos Chineses, porem é verdade que o consumo interno
chinês vem em uma crescente assim compensando e equilibrando a balança. A
China conseguiu tirar 300 milhões de pessoas da miséria e ainda possui 1
bilhão de pessoas que precisão ascender economicamente precisaram de
educação, moradia e comida, nesse sentido a muito o que se ocupar os
chineses sem precisar olhar para a crise.

Figura 8
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3.5.

Brasil.
Com relação aos acontecimentos externos o Brasil não pode fazer

nada de fato para evitar a explosão da crise, porem não se aplica quando nos
referimos internamente.
Na ultima década o Brasil apresentou uma sequencia de crescimento
econômico. Desse modo que milhares de pessoas saíram da pobreza para a
classe media incentivando fortemente o consumo interno. Fato esse que
manteve a economia firme em meio a eclosão da crise de 2008. Novamente é
posta a prova esse poder de consumo interno com a crise grega, o colapso dos
bancos europeus e o risco de resseção das economias desenvolvidas. Por
mais que não seja uma crise nacional é impossível ficar ileso, e as
consequências já foram sentidas na primeira crise com uma súbita diminuição
no crescimento. Diferentemente da ultima onde todos foram pegos de surpresa
diminuindo a economia brasileira em 0,6% de 2008 para 2009, desta vez a
eminencia da proliferação da crise está a nossa frente. O fortalecimento interno
é a principal arma e o primeiro ponto a ser destacado é atenção com a inflação
para criar pilares firmes que sustente as demais ações.
Para 2012 se espera um crescimento aquém dos tempos de bonança.
Os números mais prováveis estão na casa dos 3,5% para 2011 e 3,7% para
2012, destaque para a taxa do período passado que quase chegou aos 8%.
Independente das dificuldades os resultados não são considerados ruins visto
que o Brasil conseguiria passar pelas dificuldades e ainda criaria bases solidas
para mudanças de longo prazo. O desaquecimento econômico pode contribuir
com a redução da inflação brasileira. De um modo inusitado a crise poderia
trazer aspectos positivos.
As previsões são otimistas e contabilizam a inflação dentro do
esperado e a taxa de desemprego muito próxima dos 6%, a menor da historia
brasileira. Além do credito na casa dos 12%, apenas -8% a menos que em
2010, porem mantendo uma ótima media com relação ao cenário. Mantendo o
cenário mais otimista o Brasil conseguiria atrair ainda 50 bilhões em
investimentos estrangeiros. Já em um cenário catastrófico tendo a moratória
grega, a contaminação das demais economias em crise, o colapso bancário
48

europeu e a recessão dos países desenvolvidos, somado a mediada erronias
adotadas pelo governo brasileiro poderem elevar a inflação a media dos 6,5%
além de causar uma retração no PIB de -0,7%.
Figura 9 Gráficos dos possíveis cenários para o Brasil para 2011 e 2012 – Revista Exame Edição 1001
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3.5.1.

As empresas reagem.

Diante das mudanças as empresa já começa e rever seus
planejamentos e por em cursos mudanças para corrigir de acordo com a
adaptação ao cenário. Um exemplo é a empresa Kimberly-Clark, fabricante
americana de produtos de higiene e limpeza, visto que sues custos tenham
subido em torno de 15%%, já ampliaram sua carteira de fornecedores a fim de
reduzir os gastos com a alta do dólar. Embora as dificuldades estejam
presentes o planejamento da empresa não mudou para os próximos cinco anos
onde desejam abrir uma fabrica no nordeste. Já os executivos das empresas
Minerva, JBS e Marfrig já olham com bons olhos a variação do cambio visto
que torna o produto nacional mais competitivo no exterior.
Porem o ponto negativo está com a falta de movimentação do governo
brasileiro que até o momento não anunciou nenhuma medida com relação ao
mercado. Países como Chile e Peru já anunciarão medidas como a austeridade
fiscal nos gastos públicos e o adiantamento de obras de infraestrutura para
2012 respectivamente.
A tomada de medidas é de estrema importância visto o resultado
alcançado em 2008 quando o governo injetou 80 bilhões provenientes dos
depósitos compulsórios feito pelos bancos, quando a liquidez secou. Medida
essa que manteve as linhas de créditos ativas e uma economia em atividade.
Hoje o deposito compulsório acumula quantia de 400 bilhões de reais,
desafogo em momento de aperto. Porem a medidas tomadas custou caro ao
governo que teve de manter a baixo os gatos públicos e mexer pouco na taxa
de juros.
Teses de cortes de juros estão sendo tomadas atualmente pelo banco
central que anunciou um considerável corte da taxa de juros, porem medida
que não trouxe nenhum planejamento junto provocando apenas incertezas com
relação a inflação. Um corte de 50 bilhões para esse ano sem duvida será
usado para 2012 onde os reajustes dos salarias dos servidores públicos de
14,4%, criação de 55.000 vagas no setor publico federal e o reajuste do salario
mínimo aumentando os gastos previdenciários são os culpados.
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Outro fator que merece atenção são as questões estruturais onde o
Brasil apresenta problemas gravíssimos. O desenvolvimento estrutural é sem
duvida um fator a ser desenvolvido nesse momento de crise. A medida de
aumento do imposto sobre carros importado, esta calcado na proteção dos
empregos internos e na busca por inovação, porem além de gerarem
retaliações como, por exemplo, pela china que teve prejudicada a
comercialização das suas marcas JAC e Chery, como também mais medidas
com caráter protecionista podem causar atraso tecnológico e total desiquilíbrio
com relação à competição com as empresas do exterior.
O Brasil é considerado uma das economias mais fechados do mundo,
em levantamento gerado por uma consultoria os países mais respetivos são
Singapura, Hong Kong e Dinamarca, tendo o Brasil numa lista com 125 países
apenas na 87º posição. Entre as medidas necessárias está o investimento em
educação. Medidas que visão o crescimento apenas industrial não tem caráter
de longo prazo e olhar com atenção para a educação é outro ponto de estrema
importância e que vem a muitos anos empurrado com a barriga pelas
autoridades.
A crise atual sem duvida possuem raízes mais profundas indo além de
2008, porem só evidenciada com o colapso bancário. O Brasil sem duvida
depõem de ferramentas para agir, no curto prazo visando o longo.
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CONCLUSÃO.
Crises sempre são momentos de desespero e sinônimo de graves
resultados gerando desemprego, aumentando da miséria e construindo um
imenso ponto de interrogação, quando tudo ira passar?
Mais junto com a resolução vem um novo aprendizado e mudanças
que podem significar nunca mas lidar novamente com um momento não critico
como o vivido. Porem no sistema que vivemos sem duvida crise viram a todo
instante afinal todo sistema trás falhas ainda mais quando ele trabalha no
máximo de sua produtividade, patamar esse que sempre é alcanço mesmo
depois de fortes crises.
A mudança do centro dinâmico é outro pondo a se destacar, onde
economias desenvolvidas hoje dependem da ajudar de potencias emergentes
que trazem uma nova proposta de lidar com o sistema onde a produção e
consumo internos são pontos fortes.
A possível estabilidade europeia que será alcançada com uma solução
organizada gerando reestruturação da divida grega e injeção de dinheiro para o
movimento do credito e os EUA conseguindo por em pratica medidas que de
fato alcance os desejos estipulados que são o aumento dos investimentos e
geração de emprego sem duvida serão alcançados porem antes que isso
aconteça economias como as do Bric podem assumir o controle da economia
mundial.
O Brasil possui totais condições de assumir tal posto, porem precisa
apenas por em pratica medidas de reestruturação e investimento em capital
humano com a educação.
Vai crise e vem crise estaremos aqui aprendendo e trabalhando para
evitar ou que seus efeitos sejam apenas como “Marolinhas” como diz o ilustre
ex-presidente da republica do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
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1. INTRODUÇÃO

Consumo Sustentável surge por conta da crise ecológica e também por
conta dos hábitos de consumo da população, a partir disso ele se baseia no
pressuposto de que não é possível continuar com as práticas utilizadas na
extração, produção, comercialização e descarte de bens, pois o planeta não
suportará tamanha irresponsabilidade.

Ao mesmo tempo, sabe-se que essa crise ecológica também é fruto de um
consumo sem sentido e inconsciente que está presente na maioria da sociedade,
pode ser colocada também como culpa do consumidor por ser o responsável pelo
descarte dos produtos que adquiriu. Outro ponto que pode ser considerado em
relação à crise seria pelo fato de que essas práticas refletem muito sobre a
educação e a percepção de cada um, onde o consumidor pode optar por seguir
práticas sustentáveis ou não.

Países emergentes como Brasil, Índia e China que começam a compor
essa nova classe média passam a querer ter hábitos de consumo iguais aos
americanos, porém se esquecem de que não têm a real consciência sobre todos
os impactos que esse novo estilo de vida pode causar no ambiente.
Transformando essa falta de consciência em um desafio a ser alcançado por toda
população.

Para

se

atingir

o

consumo

sustentável

é

preciso

iniciar

uma

conscientização para que se consuma menos e de uma maneira melhor,
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pensando tanto nos impactos ambientais e sociais, quanto nos econômicos
quando se fala em empresas e seus respectivos produtos, conhecidas como
cadeias produtivas.
Não basta apenas consumir de maneira consciente, é preciso ser
sustentável em todos os estágios do consumo, desde a compra até o descarte
final do mesmo, porque se os padrões de consumo não sofrerem alterações, não
existirá tanto recursos naturais, quanto de qualquer outro tipo, suficientes para
que as próximas gerações consigam desfrutar de ua vida saudável.
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CAPÍTULO I: O CONSUMO

1.1. A SOCIEDADE DE CONSUMO

As economias capitalistas modernas são consideradas um sucesso por
conta da enorme quantidade de bens de consumo que são produzidas em seus
respectivos sistemas industriais, porém a abundância é tamanha que o
consumismo passou a ser visto como algo negativo, transformando-se em um
dos principais problemas da sociedade.

O consumo é uma atividade que envolve a tomada de decisões, dessa
forma pode-se notar que existe uma conexão em relação aos valores éticos,
visões sobre a natureza e, inclusive, os comportamentos relacionados às
atividades de consumo de cada cidadão.

Na tentativa de se equiparar ao estilo de vida norte-americano, a
sociedade de consumo se influenciou de tal maneira que se transformou em um
vício/compulsão sendo estimulados pelas forças do mercado, da propaganda e
da moda. Ela também é responsável por gerar e despertar constantemente
desejos nos consumidores, produzindo bens incessantemente.

O consumo passou a ser classificado como um status, pois muitas vezes
até a própria pessoa passa a se auto-avaliar por conta do que consome. Perante
a sociedade também são rotulados de acordo com o que consomem, as roupas
que vestem, os calçados que usam, o carro que têm e etc.
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Hoje em dia, dificilmente se avalia a qualidade de vida e sua respectiva
felicidade com base em suas conquistas e realizações, mas sim analisando suas
conquistas materiais, o que acaba gerando um ciclo onde as pessoas agem e
trabalham para manter seu nível de consumo, sem mais se preocupar se está se
divertindo e tendo tempo de lazer com outras pessoas, pensa apenas em manter
seu status que foi estipulado e rotulado pelo restante da sociedade.

Através do consumo é possível perceber uma disputa entre classes, pois é
onde se percebe a desigualdade com que a população participa da estrutura
produtiva, assim como na distribuição e apropriação dos bens de consumo.

Dados mostram que 20% da população mundial, principalmente os que
habitam países do hemisfério norte, consomem cerca de 80% de recursos
naturais e energia do planeta, sendo responsável por mais de 80% da poluição e
da degradação dos ecossistemas. Isso mostra que em contra partida, 80% da
população mundial, que habita principalmente países do hemisfério sul, tem que
se contentar com apenas 20% de recursos naturais. Analisando esses dados foi
possível chegar à conclusão de que para que ambos os hemisférios tivessem
acesso a mesma quantidade de recursos, seriam necessários mais dois Planetas
Terra.

Visando alterar essa situação, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em Junho de 1992, na
cidade do Rio de Janeiro, um documento chamado Agenda 21 foi produzido,
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contendo um plano de ações para a melhoria da situação ambiental. A partir
deste documento o conceito de Consumo Sustentável foi elaborado contendo
uma proposta de mudança nos padrões de consumo e de produção, partindo do
pressuposto de que é necessário promover uma reflexão sobre os hábitos de
consumo de toda a população, para tentar despertar a consciência ecológica de
cada um. Esse documento mostra de maneira clara a preocupação existente em
relação ao impacto ambiental nos diferentes estilos de vida e padrões de
consumo, isso consta no capítulo 4 da Agenda 21 que diz: “Enquanto a pobreza
tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais
causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões
insustentáveis

de

consumo

e

produção,

especialmente

nos

países

industrializados. Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo e
produção provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios.”

Após o acontecimento da Rio92 começou a ser discutido o tema sobre os
impactos ambientais causados pelo consumo como sendo uma questão a ser
tratada

como

política

ambiental

relacionada

com

as

propostas

de

sustentabilidade, com isso pode-se notar que a degradação ambiental é
agravada por cada estilo de vida diferente existente. Isto pode ser exemplificado
com algo que já foi dito anteriormente referente ao estilo de vida dos países
desenvolvidos do hemisfério norte que apresentam como costume um intenso
uso de recursos naturais, transformando-se assim em um dos maiores
responsáveis pela crise ambiental.
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As tarefas do cotidiano também interferem nessa crise, por isso
organizações têm realizado ações que estimulem e, de certa forma, obriguem a
mudança dos padrões de consumo, cobrando a responsabilidade de cada um.
Um exemplo típico de atividade cotidiana é o de ir fazer compras, tanto de bens
de necessidades básicas, quanto de bens considerados supérfluos para a
sobrevivência do ser humano, nisso foi percebido que as escolhas feitas durante
o ato da compra interferem na qualidade do meio ambiente. Visto isso, muitas
pessoas se conscientizaram e se interessaram pelo assunto a ponto de iniciar
práticas a favor do meio ambiente na hora de realizar suas compras, deixando de
lado seu hábito antigo que contribuía para a degradação ambiental. Apesar de
todas essas mudanças não se pode considerar que o problema esteja
solucionado,

pelo

contrário

é

uma

busca

constante

pela

melhoria

e

transformações no âmbito da produção, que consequentemente interfere também
no âmbito do consumo, por serem completamente dependentes.

Além das já citadas, pode-se relacionar outras práticas que deveriam ser
implantadas para tentar se atingir um consumo sustentável, sendo necessidade
de um estilo de vida sustentável estar inserido em uma sociedade sustentável,
contribuição para nossa capacidade de aprimoramento enquanto indivíduo e
sociedade, necessita de justiça no acesso ao capital natural, econômico e social
visando as presentes e futuras gerações, a qualidade de vida e a felicidade
devem ser compostas cada vez menos por consumo material, conservar e
melhorar o ambiente natural com frequência e, iniciar um processo de
aprendizagem, criatividade e adaptação. Essas são apenas algumas das
inúmeras conscientizações que devem ocorrer com o ser humano para tentar
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alcançar o objetivo de consumo sustentável. Lembrando que não é somente o
consumidor que contribui para essa degradação, pois o Estado e o mercado
também são grandes influentes.

Toda ênfase dada em cima das mudanças no padrões de consumo gerou
uma nova maneira de percepção e definição da questão ambiental, estimulando o
surgimento de diversas estratégias como consumo verde, consumo responsável,
consumo consciente, consumo ético e, também uma nova forma de política
ambiental denominada consumo sustentável.

Figura I: Sociedade de consumo
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1.2. OS IMPACTOS AMBIENTAIS DO CONSUMO

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de
nosso tempo. Seu volume é enorme e vem aumentando intensa e
progressivamente, principalmente nos grandes centros urbanos, atingindo
quantidades impressionantes, como por exemplo os 14 milhões de quilos
coletados diariamente na Cidade de São Paulo. Os sacos de lixo recolhidos em
um apenas um dia, nessa cidade, enfileirados, cobririam os 2.000 km que
separam São Paulo - SP e Salvador - BA.

Na maior parte dos municípios brasileiros (cerca de 76% deles), o lixo é
simplesmente jogado no solo, sem qualquer cuidado, formando os lixões,
altamente prejudiciais à saúde pública.

O lixo acumulado é potencialmente um transmissor de doenças por vias
indiretas. As conseqüências da disposição inadequada do lixo no meio ambiente
são a proliferação de vetores de doenças (como ratos, baratas e micróbios), a
contaminação de lençóis subterrâneos e do solo pelo chorume (líquido escuro,
altamente tóxico, formado na decomposição dos resíduos orgânicos do lixo) e a
poluição do ar, causada pela fumaça proveniente da queima espontânea do lixo
exposto.

Mesmo em cidades onde o lixo é tratado em aterros sanitários, como São
Paulo, pode-se ter uma idéia da extensão do problema verificando-se que, para
acomodar a quantidade enorme de lixo produzida todos os dias, existem apenas
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dois aterros em funcionamento - cuja capacidade provavelmente deverá estar
esgotada até 2002, na melhor das hipóteses.

Dentro desse quadro, a coleta seletiva de lixo aparece não como a solução
final, mas como uma das possibilidades de redução do problema. Nosso lixo é
composto por diversos tipos de material, grande parte reaproveitável.

São centenas de milhares de toneladas de plásticos, vidro, papéis,
papelão, latas de alumínio e de aço que poderiam ter destino mais nobre que
atulhar os espaços vitais de nosso território, ficando sepultadas para sempre.
Coleta seletiva consiste na separação de tudo o que pode ser
reaproveitado, enviando-se esse material para reciclagem. A coleta seletiva não
só contribui para a redução da poluição causada pelo lixo, como também
proporciona economia de recursos naturais – matérias-primas, água e energia –
e, em alguns casos, pode representar a obtenção de recursos, advindos da
comercialização do material.

Cabe a cada um de nós a responsabilidade para que a situação do lixo
seja alterada para melhor. Podemos atuar individualmente, separando nosso
próprio lixo e levando para locais onde ele seja aproveitado, ou organizando
programas de coleta seletiva* em nosso local de trabalho, de estudo ou de
moradia (como condomínios), etc. Onde houver atividade humana, haverá lixo e
oportunidade de praticar a coleta seletiva.

Existem algumas definições importantes que devem ser tratadas, são elas:
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 Coleta seletiva - É a atividade de separar o lixo, para que ele seja enviado
para reciclagem. Separar o lixo é não misturar os materiais passíveis de
serem reaproveitados ou reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis,
metais) com o resto do lixo (restos de alimentos, papéis sujos, lixo do
banheiro) . A coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa
sozinha, que esteja preocupada com o montante de lixo que estamos
gerando (desde que ela planeje com antecedência para onde vai
encaminhar o material separado) , quanto por um grupo de pessoas
(empresas, condomínios, escolas, cidades, etc.). Organizar um programa
de coleta seletiva não é tão complicado, mas exige planejamento
cuidadoso.

Figura II: Coleta Seletiva
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 Reciclagem - É uma atividade - na maior parte dos casos, industrial - que
transforma os materiais já usados em outros produtos que podem ser
comercializados. Através da reciclagem, papéis velhos transformam-se em
novas folhas ou caixas de papelão; os vidros se transformam em novas
garrafas ou frascos; os plásticos podem se transformar em vassouras,
potes, camisetas; os metais tranformam-se em novas latas ou recipientes.

Figura III: Reciclagem de lixo
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 Minimização de resíduos - É um conceito que abrange mais do que a
simples coleta seletiva e envio do lixo para reciclagem. Pressupões três
regrinhas básicas que devem ser seguidas : primeiro pensar em todas as
maneiras de reduzir o lixo, depois, reaproveitar tudo o que for possível, e
só depois pensar em enviar materiais para reciclar. Essa forma de atuação
é chamada de 3 R, que é a letra inicial de cada uma das palavras-chave.
Figura IV: Recicle

1.3. O PROBLEMA DA FALTA DE COLETA DE LIXO

O Brasil caminha a passos largos para, finalmente, se livrar de um
problema medieval: a falta de coleta de lixo. Em 2000, 79% dos domicílios
contavam com esse serviço. Hoje, o índice chega a 87% - e continua subindo. A
melhora não se deve à bondade dos políticos, mas ao senso de oportunidade
deles. A licitação da coleta é um terreno fértil para a corrupção. A fiscalização dos
contratos é complexa e os valores envolvidos nos pagamentos, milionários.
Quanto mais uma administração amplia o serviço, mais negócios lucrativos ela
pode fechar. Apesar disso, a maioria das cidades ainda tem um sistema manco.
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Os sacos são retirados da porta das casas e atirados em lixões a céu aberto.
Poucos reciclam resíduos secos ou usam aterros para confinar o lixo orgânico.

Há exceções. Santo André, no ABC paulista, é um exemplo de gestão
nesse setor. As 1 000 toneladas diárias de lixo que a cidade produz são
coletadas por 31 caminhões - onze deles só para recicláveis. Os veículos são
monitorados por GPS, para que nenhuma casa fique fora da varredura. Isso
garante 100% de coleta - sempre seletiva, sempre porta a porta, um fato raro no
país. Para atingir esse patamar, Santo André teve de reciclar, em primeiro lugar,
seu modelo de tratamento de resíduos. Em 2000, ligações telefônicas
automáticas informavam aos moradores o dia e a hora em que cada tipo de lixo
seria recolhido. A população aderiu e passou a separar materiais. Hoje, duas
cooperativas selecionam 15% dos resíduos secos e os vendem para reciclagem.
Até o ano que vem, a meta é chegar a 30%. O aterro para onde segue o lixo
orgânico também é eficiente: tudo o que chega é enterrado. Dois piscinões
contêm o chorume, o líquido escuro produzido pela decomposição desse tipo de
sujeira, e grandes escapamentos foram instalados para evitar que o gás metano também resultado da decomposição - se acumule embaixo da terra. Com isso, o
impacto ambiental é controlado. O plano, agora, é produzir etanol a partir da
esterilização do lixo.

Na Amazônia, a situação se inverte. Santarém, no Pará, tem o pior índice
de coleta entre as 106 cidades analisadas: só 75% das casas têm o lixo recolhido
- o restante fica pelas ruas ou é queimado em quintais. O serviço municipal é feito
por sete caminhões e quarenta carroças, movidas a tração animal. Tudo é
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despejado em um lixão, onde toneladas de resíduos se acumulam. Só uma
pequena parte é aterrada. Lá, catadores e urubus competem pelo sustento. "Lata
de cerveja é o que dá mais dinheiro, mas eu separo tudo para vender: papel,
vidro, plástico... Às vezes, tiro até 400 reais por mês", diz Keliane da Silva, de 19
anos, que sobrevive do que encontra no lixão. A vizinhança sofre. Quando chove,
a enxurrada carrega o chorume e contamina igarapés, de onde muita gente tira
água para tomar banho e lavar roupas.

Na última década, a cidade com mais de 200 000 habitantes que mais
ampliou a coleta foi Itaboraí, no Rio. Em 2000, 60% de seus domicílios eram
atendidos. Hoje, são 93%. O investimento reduziu o despejo de lixo em rios e na
Baía de Guanabara. Desde 2010, tudo é descartado em um aterro particular, em
uma região isolada do município. Itaboraí se livrou da sujeira, mas ainda tem o
desafio de reaproveitá-la. A cidade apenas engatinha na coleta seletiva. Para
atingir o exemplo de Santo André, a população precisa exigir dos governantes,
além da manutenção dos investimentos, o início de um programa de reciclagem.
Só assim o lixo recolhido vai se transformar em riqueza.

Entre as melhores regiões atendidas pela coleta seletiva de lixo, destacamse: Santo André (SP) com 100%, Taboão da Serra (SP) com 99,9%, Barueri (SP)
também com 99,9%, Americana (SP) com 99,9% e Joinville (SC) com 99,8%. Já
entre as piores regiões atendias pela coleta seletiva de lixo, estão: Santarém (PA)
com 75%, Marabá (PA) com 78,5%, Caucaia (CE) com 82,5%, Petrolina (PE)
com 88,7% e Belford Roxo (RJ) também com 88,7%.
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1.4. LIXO ELETRÔNICO

Uma pesquisa realizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
sobre o reprocessamento de ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) abre caminho
para o descarte sustentável dos ímãs contidos nos discos rígidos de
computadores fora de uso e para o desenvolvimento de tecnologias da cadeia
produtiva de terras-raras. Terras-raras compõem um grupo de 17 elementos
químicos - entre os quais cério, praseodímio, térbio e neodímio - com aplicações
diversas, como na produção de supercondutores, catalisadores e componentes
para carros híbridos. Realizada com bolsa da FAPESP durante o projeto, a
pesquisa de Elio Alberto Périgo empregou uma série de ímãs sinterizados
disponíveis comercialmente no mercado.

Segundo ele, a categoria de ímãs é

a mais adequada para aplicações que demandem propriedades mais restritivas,
como o uso em produtos tecnológicos de alto desempenho, e de maior valor
agregado em relação aos ímãs aglomerados, que combinam material particulado
e resina e têm propriedades magnéticas menores. Périgo buscou comprovar a
possibilidade de reprocessar o neodímio-ferro-boro e alcançar propriedades
superiores às das ferrites, usadas atualmente para a produção dos tipos mais
simples de ímãs.
"É o material de menor custo disponível no mercado, mas suas
propriedades são relativamente baixas. A aplicação ocorre quando as
propriedades magnéticas não são restritivas, como pequenos motores elétricos e
alto-falantes", disse. Para avançar na tentativa de reciclar compostos sinterizados
de NdFeB para fabricar novos ímãs e manter as características originais, o
pesquisador realizou o estudo por meio do processo HDDR. A técnica combina
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as

etapas

de

hidrogenação,

desproporção

(transformação

da

fase

magneticamente dura em outras fases), dessorção (retirada de hidrogênio da
estrutura cristalina do composto previamente hidrogenado) e recombinação
(obtenção da fase magneticamente dura com tamanho de grão inferior ao inicial)
em ligas à base de neodímio-ferro-boro. A pesquisa indicou a possibilidade do
emprego do material reprocessado em aplicações nas quais é preciso elevada
resistência à desmagnetização. E resultou no depósito de uma patente, tendo
como titulares Périgo, o IPT, a FAPESP e o Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (Ipen), no qual o pesquisador realizou seu doutorado, também com
Bolsa da FAPESP.

De acordo com o IPT, embora o material empregado nos ensaios fosse
proveniente de ímãs comerciais, o estudo mostrou a viabilidade de extrapolar os
dados obtidos para o reaproveitamento dos ímãs contidos em discos rígidos.
Segundo Périgo, os compostos de neodímio-ferro-boro encontrados nos dois
produtos têm vários pontos em comum, como não poderem ser expostos ao ar
para evitar a oxidação e a perda de propriedades ou pequenas variações de
composição, que implicariam poucas alterações nas condições de temperatura e
pressão para o processamento. Para o pesquisador, o aproveitamento dos
materiais magnéticos é uma alternativa para fomentar o mercado nacional de
reciclagem do lixo eletrônico.
Em cada disco rígido, são encontrados cerca de 30 gramas de material
magnético, o que configura uma grande oportunidade para a destinação
sustentável de computadores antigos.

"Quando o consumidor troca o

computador, ele descarta o equipamento porque busca uma maior capacidade de
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processamento, por exemplo, e não porque o ímã parou de funcionar",
explicou. "O material magnético continua operante e nas mesmas condições da
época em que o computador foi comprado." A fabricação de ímãs permanentes
de alto desempenho é possível somente com o emprego das terras-raras, o
grupo no qual está presente o neodímio. O mercado é atualmente dominado pela
China, mas as recentes reduções nas quantidades de materiais que o país pode
exportar aumentaram as dúvidas pela continuidade do abastecimento e
impulsionaram projetos de desenvolvimento de empreendimentos de mineração
em todo o mundo, principalmente no Canadá e na Austrália. "Recentemente, o
preço desses elementos subiu de forma abrupta, e no Brasil quem utiliza ímãs em
compressores, motores e a indústria eletroeletrônica precisam importar esses
materiais, já que não existem substitutos nacionais".
Figura V: Lixo Eletrônico
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Figura VI: Como reciclar o celular

1.5. OS TIPOS DE LIXO

Definem-se resíduos sólidos como o conjunto dos produtos não
aproveitados das atividades humanas (domésticas, comerciais, industriais, de
serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza, como folhas, galhos, terra,
areia, que são retirados das ruas e logradouros pela operação de varrição e
enviados para os locais de destinação ou tratamento. Também podemos definir
lixo como: os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores
como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob
estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para
que este líquido possa fluir livremente).

Os tipos de lixo podem ser classificados de diversas maneiras, por sua
natureza física sendo seco e molhado, por sua composição química sendo
matéria orgânica e matéria inorgânica, pelos riscos potenciais ou meio ambiente,
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perigosos, não-inertes (NBR-100004). Normalmente, os resíduos são definidos
segundo sua origem e classificados de acordo com o seu risco em relação ao
homem e ao meio ambiente em resíduos urbanos e resíduos especiais.

Os resíduos urbanos, também conhecidos como lixo doméstico, são
aqueles gerados nas residências, no comércio ou em outras atividades
desenvolvidas nas cidades. Incluem-se neles os resíduos dos logradouros
públicos, como ruas e praças, denominado lixo de varrição ou público. Nestes
resíduos encontram-se: papel, papelão, vidro, latas, plásticos, trapos, folhas,
galhos e terra, restos de alimentos, madeira e todos os outros detritos
apresentados à coleta nas portas das casas pelos habitantes das cidades ou
lançados nas ruas.

Os resíduos especiais são aqueles gerados em indústrias ou em serviços
de saúde, como hospitais, ambulatórios, farmácias, clínicas que, pelo perigo que
representam à saúde pública e ao meio ambiente, exigem maiores cuidados no
seu acondicionamento, transporte, tratamento e destino final. Também se incluem
nesta categoria os materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com data
vencida ou deteriorados, resíduos de matadouros, inflamáveis, corrosivos,
reativos, tóxicos e dos restos de embalagem de inseticida e herbicida
empregados na área rural. Definem-se resíduos sólidos como o conjunto dos
produtos não aproveitados das atividades humanas (domésticas, comerciais,
industriais, de serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza, como
folhas, galhos, terra, areia, que são retirados das ruas e logradouros pela
operação de varrição e enviados para os locais de destinação ou tratamento.
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Também podemos definir lixo como: os restos das atividades humanas,
considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis.
Normalmente, apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com
conteúdo líquido insuficiente para que este líquido possa fluir livremente).

Os resíduos especiais são aqueles gerados em indústrias ou em serviços
de saúde, como hospitais, ambulatórios, farmácias, clínicas que, pelo perigo que
representam à saúde pública e ao meio ambiente, exigem maiores cuidados no
seu acondicionamento, transporte, tratamento e destino final. Também se incluem
nesta categoria os materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com data
vencida ou deteriorados, resíduos de matadouros, inflamáveis, corrosivos,
reativos, tóxicos e dos restos de embalagem de inseticida e herbicida
empregados na área rural.

De acordo com a norma NBR-10 004 da ABTN - Associação Brasileira de
Normas Técnicas -, estes resíduos são classificados em:
 Classe I - Perigosos: são os que apresentam riscos ao meio ambiente e
exigem tratamento e disposição especiais, ou que apresentam riscos à
saúde pública.
 Classe II - Não-Inertes: são basicamente os resíduos com as
características do lixo doméstico.
 Classe III - Inertes: são os resíduos que não se degradam ou não se
decompõem quando dispostos no solo, são resíduos como restos de
construção, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de
escavações.
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Os resíduos compreendidos nas Classes II e III podem ser incinerados
ou dispostos em aterros sanitários, desde que preparados para tal fim e que
estejam submetidos aos controles e monitoramento ambientais. Os resíduos
Classe I - Perigosos, somente podem ser dispostos em aterros construídos
especialmente para tais resíduos, ou devem ser queimados em incineradores
especiais. Nesta classe, inserem-se os resíduos da área rural, basicamente, as
embalagens de pesticidas ou de herbicidas e os resíduos gerados em indústrias
químicas e farmacêuticas.
Uma outra classificação dos resíduos pela origem, pode ser também
apresentada: o lixo domiciliar, comercial, de varrição e feiras livres, serviços de
saúde e hospitalares; portos, aeroportos e terminais ferro e rodoviários,
industriais, agrícolas e entulhos. A descrição destes tipos é apresentada na
sequência e a responsabilidade pelo seu gerenciamento pode ser vista nos
tópicos a seguir.


Domiciliar - Aquele originado da vida diária das residências, constituído
por setores de alimentos (tais como, cascas de frutas, verduras etc.),
produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em
geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade
de outros itens. Contém, ainda, alguns resíduos que podem ser
tóxicos.



Comercial

-

Aquele

originado

dos

diversos

estabelecimentos

comerciais e de serviços, tais como, supermercados, estabelecimentos
bancários,

lojas,

bares,

restaurantes

etc.

O

lixo

destes

estabelecimentos e serviços tem um forte componente de papel,
plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio dos funcionários,
tais como, papel toalha, papel higiênico etc.

 Público - São aqueles originados dos serviços de limpeza pública
urbana, incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas,
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limpeza de praias, de galerias, de córregos e de terrenos, restos de
podas de árvores etc.; e de limpeza de áreas de feiras livres,
constituídos por restos vegetais diversos, embalagens etc.


Serviços de saúde e hospitalar - Constituem os resíduos sépticos, ou
seja,

que

contêm

ou

potencialmente

podem

conter

germes

patogênicos.São produzidos em serviços de saúde, tais como:
hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos
de saúde etc. São agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões,
órgãos e tecidos removidos, meios de culturas e animais usados em
testes, sangue coagulado, luvas descartáveis, remédios com prazos de
validade vencidos, instrumentos de resina sintética, filmes fotográficos
de raios X etc.

Resíduos assépticos destes locais, constituídos por

papéis, restos da preparação de alimentos, resíduos de limpezas
gerais (pós, cinzas etc.), e outros materiais que não entram em contato
direto com pacientes ou com os resíduos sépticos anteriormente
descritos, são considerados como domiciliares.

Portos, aeroportos,

terminais rodoviários e ferroviários.

Constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou
potencialmente podem conter germes patogênicos, trazidos aos portos, terminais
rodoviários e aeroportos. Basicamente, originam-se de material de higiene,
asseio pessoal e restos de alimentação que podem veicular doenças
provenientes de outras cidades, estados e países. Também neste caso, os
resíduos assépticos destes locais são considerados como domiciliares.


Industrial - Aquele originado nas atividades dos diversos ramos da
indústria, tais como, metalúrgica, química, petroquímica, papelaria,
alimentícia etc. O lixo industrial é bastante variado, podendo ser
representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos,
plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e
cerâmicas etc. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do lixo
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considerado tóxico.


Agrícola - Resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária,
como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de
colheita etc. Em várias regiões do mundo, estes resíduos já constituem
uma preocupação crescente, destacando-se as enormes quantidades
de esterco animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva.
Também as embalagens de agroquímicos diversos, em geral altamente
tóxicos, têm sido alvo de legislação específica, definindo os cuidados
na sua destinação final e, por vezes, co-responsabilizando a própria
indústria fabricante destes produtos.



Entulho - Resíduos da construção civil: demolições e restos de obras,
solos de escavações etc. O entulho é, geralmente, um material inerte,
passível de reaproveitamento.

A disposição de resíduos no aterro sanitário é definida como uma técnica
de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais (IPT, 1995). É um
método que utiliza princípios de engenharia para confinar resíduos sólidos à
menor área possível e reduzí-los ao menor volume possível, cobrindo-os com
uma camada de terra na conclusão da jornada de trabalho ou a intervalos
menores, se necessário (IPT, 1995). Os aterros sanitários apresentam em geral a
seguinte configuração: setor de preparação, setor de execução e setor concluído.
Alguns aterros desenvolvem esses setores concomitante em várias áreas, outros
de menor porte desenvolvem cada setor de cada vez. Na preparação da área são
realizados, basicamente, a impermeabilização e o nivelamento do terreno, as
obras de drenagem para captação do chorume (ou percolado) para conduzí-lo ao
tratamento, além das vias de circulação. As áreas limítrofes do aterro devem
apresentar uma cerca viva para evitar ou diminuir a proliferação de odores e a
poluição visual.
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Na execução os resíduos são separados de acordo com suas
características e depositados separadamente. Antes de ser depositado todo o
resíduo é pesado, com a finalidade de acompanhamento da quantidade de
suporte do aterro. Os resíduos que produzem material percolado são geralmente
revestidos por uma camada selante. Atingida a capacidade de disposição de
resíduos em um setor do aterro, esse é revegetado, com os resíduos sendo então
depositados em outro setor. Ao longo dos trabalhos de disposição e mesmo após
a conclusão de um setor do aterro, os gases produzidos pela decomposição do
lixo devem ser queimados e os percolados devem ser captados. Em
complemento, também devem ser realizadas obras de drenagem das águas
pluviais.
Os setores concluídos devem ser objeto de contínuo e permanente
monitoramento para avaliar as obras de captação dos percolados e as obras de
drenagem das águas superficiais, avaliar o sistema de queima dos gases e a
eficiência dos trabalhos de revegetação. Nesse sentido, segundo IPT (1995), as
seguintes técnicas de monitoramento são geralmente utilizadas: piezometria,
poços de monitoramento, inclinômetro, marcos superficiais e controle da vazão.
Figura VII: Coleta
de chorume ou
percolado para
direcioná-los a
estação de
tratamento

Figura VIII: Captação de gases em um aterro sanitário
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CAPÍTULO II: SUSTENTABILIDADE
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2.1. O QUE É SER SUSTENTÁVEL?

O termo "sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; defender;
favorecer, apoiar; conservar, cuidar). Segundo o Relatório de Brundtland (1987),
o uso sustentável dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração
presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas".

O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference
on the Human Environment - UNCHE), realizada em Estocolmo de 5 a 16 de
junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente
e a primeira grande reunião internacional para discutir as atividades humanas em
relação ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo lançou as bases das
ações ambientais em nível internacional, chamando a atenção internacional
especialmente para questões relacionadas com a degradação ambiental e a
poluição que não se limita às fronteiras políticas, mas afeta países, regiões e
povos, localizados muito além do seu ponto de origem. A Declaração de
Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Ação, define princípios de
preservação e melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de apoio
financeiro e assistência técnica a comunidades e países mais pobres. Embora a
expressão "desenvolvimento sustentável" ainda não fosse usada, a declaração,
no seu item 6, já abordava a necessidade imper "defender e melhorar o ambiente
humano para as atuais e futuras gerações" - um objetivo a ser alcançado
juntamente com a paz e o desenvolvimento econômico e social.
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A ECO-92 - oficialmente, Conferência sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento -, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, consolidou o conceito
de desenvolvimento sustentável. A mais importante conquista da Conferência foi
colocar esses dois termos, meio ambiente e desenvolvimento, juntos concretizando a possibilidade apenas esboçada na Conferência de Estocolmo,
em 1972, e consagrando o uso do conceito de desenvolvimento sustentável,
defendido, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Comissão Brundtland). O conceito de desenvolvimento
sustentável - entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem
às suas próprias necessidades - foi concebido de modo a conciliar as
reivindicações dos defensores do desenvolvimento econômico como as
preocupações de setores interessados na conservação dos ecossistemas e da
biodiversidade. Outra importante conquista da Conferência foi a Agenda 21, um
amplo e abrangente programa de ação, visando a sustentabilidade global no
século XXI.

Em 2002, a Cimeira (ou Cúpula) da Terra sobre Desenvolvimento
Sustentável de Joanesburgo reafirmou os compromissos da Agenda 21,
propondo a maior integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável
(econômica, social e ambiental) através de programas e políticas centrados nas
questões sociais e, particularmente, nos sistemas de proteção social.
Alguns tópicos podem ser destacados dentro deste tema, como:
 Crescimento sustentado - refere-se a um ciclo de crescimento
econômico constante e duradouro, porque assentado em bases
consideradas estáveis e seguras. Dito de outra maneira, é uma
situação em que a produção cresce, em termos reais, isto é,
descontada a inflação, por um período relativamente longo.
 Gestão sustentável - é a capacidade para dirigir o curso de uma
empresa, comunidade ou país, através de processos que valorizam
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e recuperam todas as formas de capital, humano, natural e
financeiro.
 Sustentabilidade comunitária - é uma aplicação do conceito de
sustentabilidade

no

nível

comunitário.

Diz

respeito

aos

conhecimentos, técnicas e recursos que uma comunidade utiliza
para manter sua existência tanto no presente quanto no futuro. Este
é um conceito chave para as ecovilas ou comunidades intencionais.
Diversas estratégias podem ser usadas pelas comunidades para
manter ou ampliar seu grau de sustentabilidade, o qual pode ser
avaliado

através

da

ASC

(Avaliação

de

Sustentabilidade

Comunitária).
 Sustentabilidade como parte da estratégia das organizações - O
conceito de sustentabilidade está intimamente relacionado com o da
responsabilidade social das organizações. Além disso, a ideia de
"sustentabilidade" adquire contornos de vantagem competitiva. Isto
permitiu a expansão de alguns mercados, nomeadamente o da
energia, com o surgimento das energias renováveis. Segundo
Michael Porter, "normalmente as companhias têm uma estratégia
económica e um estratégia de responsabilidade social, e o que elas
devem ter é uma estratégia só". Uma consciência sustentável, por
parte das organizações, pode significar uma vantagem competitiva,
se for encarada integrar uma estratégia única da organização, tal
como defende Porter, e não como algo que concorre, à parte, com
"a" estratégia da organização, apenas como parte da política de
imagem ou de comunicação. A ideia da sustentabilidade, como
estratégia de aquisição de vantagem competitiva, por parte das
empresas, é refletida, de uma forma expressamente declarada, na
elaboração do que as empresas classificam como "Relatório de
Sustentabilidade".
 Investimento socialmente responsável - Investir de uma forma ética
e sustentável é a base do chamado ISR (ou SRI, do inglês Socially
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responsible investing). Em 2005, o Secretário Geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, em articulação com a Iniciativa Financeira do
PNUMA (PNUMA-FI ou, em inglês, UNEP-FI)[9] e o Pacto Global
das Nações Unidas (UN Global Compact), convidou um grupo de
vinte grandes investidores institucionais de doze países para
elaborar os Princípios do Investimento Responsável. O trabalho
contou também com o apoio de um grupo de 70 especialistas do
setor financeiro, de organizações multilaterais e governamentais, da
sociedade civil e da academia. Os princípios da PNUMA-FI foram
lançados na Bolsa de Nova York, em abril de 2006. Atualmente a
PNUMA-FI trabalha com cerca de 200 instituições financeiras,
signatárias desses princípios, e com um grande número de
organizações parceiras, visando desenvolver e promover as
conexões entre sustentabilidade e desempenho financeiro. Através
de redes peer-to-peer, pesquisa e treinamento, a PNUMA-FI
procura identificar e promover a adoção das melhores práticas
ambientais e de sustentabilidade em todos os níveis, nas operações
das instituições financeiras.

2.2. OS SIGNIFICADOS DA SUSTENTABILIDADE

O uso do termo "sustentabilidade" difundiu-se rapidamente, incorporandose ao vocabulário politicamente correto das empresas, dos meios de
comunicação de massa, das organizações da sociedade civil, a ponto de se
tornar quase uma unanimidade global. Por outro lado, a abordagem do combate
às causas da insustentabilidade parece não avançar no mesmo ritmo, ainda que
possa estimular a produção de previsões mais ou menos catastróficas acerca do
futuro e aquecer os debates sobre propostas de soluções eventualmente
conflitantes.
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De todo modo, assim como acontecia antes de 1987, o desenvolvimento
dos países continua a ter como principal indicador, o crescimento econômico,
traduzido como crescimento da produção ou, se olhado pelo avesso, como
crescimento (preponderantemente não sustentável) da exploração de recursos
naturais. As políticas públicas, bem como a ação efetiva dos governos, ainda se
norteia basicamente pela crença na possibilidade do crescimento econômico
perpétuo e essa crença predomina largamente sobre a tese oposta, o
decrescimento econômico, cujas bases foram lançadas no início dos anos 1970,
por Nicholas Georgescu-Roegen. Segundo Amartya Sen, Prêmio Nobel
deEconomia1998: "Não houve mudança significativa no entendimento dos
determinantes do progresso, da prosperidade ou do desenvolvimento. Continuam
a ser vistos como resultado direto do desempenho econômico."

2.3. AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

A

agricultura

sustentável

prossegue

três

objetivos

principais:

a

conservação do meio ambiente, unidades agrícolas lucrativas, e a criação de
comunidades agrícolas prósperas. Estes objetivos têm sido definidos de acordo
com diversas filosofias, práticas e políticas, tanto sob o ponto de vista do
agricultor como do consumidor.

Figura IX: Agricultura Sustentável
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Refere-se, portanto, à capacidade que uma determinada unidade agrícola
(ou, numa perspectiva global, o próprio pl aneta) tem de continuar a produzir,
numa sucessão sem fim, com um mínimo de aquisições do exterior. As plantas
cultivadas dependem dos sais minerais presentes no solo, na água, no ar e na luz
do sol como recursos para produzir o seu próprio alimento, através da
fotossíntese.

Esse alimento (o amido, e não só) é também a base da alimentação
humana. Quando é feita a colheita, o agricultor está a recolher aquilo que foi
permitido à planta produzir com os recursos que tinha à sua disposição. Recursos
esses que têm de ser repostos para que o ciclo de produção continue. Caso
contrário, existe a sua exaustão e a terra torna-se estéril. Ainda que a luz do sol,
o ar e a chuva estejam, praticamente, disponíveis na maior parte das localizações
geográficas do planeta, os nutrientes presentes no solo são facilmente exauríveis.

Resíduos das plantas cultivadas, o azoto fixado por bactérias que vivem
em simbiose na raiz de algumas leguminosas, ou o estrume dos animais criados

35
nas unidades agrícolas consideradas são alguns dos meios possíveis para
repor os sais minerais necessários ao desenvolvimento de novas colheitas. O
próprio trabalho agrícola, executado pelo ser humano, de forma autónoma ou
com a ajuda da tração animal deve ser contabilizado nesta perspectiva de
"reciclagem" energética, já que se pode supor que estes se podem alimentar
exclusivamente do que é produzido na unidade agrícola. A aquisição de produtos
ou serviços exteriores à unidade agrícola, como fertilizantes para as plantas ou
combustível fóssil para máquinas reduz a sustentabilidade, já que torna a
comunidade dependente de recursos não-renováveis e pode incorrer em
externalidade negativa.
Quanto maior for a autonomia da unidade agrícola, ao não necessitar de
aquisições exteriores no sentido de manter os mesmos níveis de produção, maior
será o nível de sustentabilidade. Agricultura orgânica ou agricultura biológica é o
termo frequentemente usado para designar a produção de alimentos e outros
produtos vegetais que não faz uso de produtos químicos sintéticos, tais como
fertilizantes e pesticidas, nem de organismos geneticamente modificados, e
geralmente adere aos princípios de
agricultura sustentável.

A sua base é holística e põe
ên

fase

no

solo.

Os

seus

proponentes acreditam que num
solo saudável, mantido sem o uso
de fertilizantes e pesticidas feitos
pelo homem, os alimentos tenham

36
qualidade superior a de alimentos convencionais. Em diversos países, incluindo
os Estados Unidos (NOP - National Organic Program), o Japão (JAS - Japan
Agricultural Standard), a Suíça (BioSuisse) a União Europeia (CEE 2092/91), a
Austrália (AOS - Australian Organic Standard / ACO - Australia Certified Organic)
e o Brasil (ProOrgânico - Programa de Desenvolvimento da Agricultura, já
adotaram programas e padrões para a regulação e desenvolvimento desta
atividade.

Este sistema de produção, que exclui o uso de fertilizantes, agrotóxicos e
produtos reguladores de crescimento, tem como base o uso de estercos animais,
rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle biológico de
pragas e doenças. Pressupõe ainda a manutenção da estrutura e da
profundidade do solo, sem alterar suas propriedades por meio do uso de produtos
químicos e sintéticos. A agricultura orgânica está diretamente relacionada ao
desenvolvimento sustentável.

Pecuária Orgânica é um termo técnico que surgiu recentemente, quando
se começou a questionar os modelos de produção animal intensiva. A Pecuária
Orgânica se refere ao manejo dos rebanhos, respeitando as regras estabelecidas
por entidades internacionais sobre produção orgânica de alimentos e outros
produtos de origem agrícola. Em relação às regras de produção orgânica e sua
aplicação no manejo pecuário, fica preconizado que os sistemas de produção
animal orgânicos devem respeitar o bem-estar animal, os tratamentos sanitários
devem ser adequados levando-se em conta todos os reflexos dentro negativos do
meio-ambiente, os insumos devem ser produzidos também de forma orgânica e
preferencialmente não devem ser utilizados.

Entre as técnicas que se pode utilizar na conversão de um sistema de
produção intensivo convencional ao orgânico, existe uma denominada "Pastoreio
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Racional Voisin" recriada por Andre Voisin, que tem sido aplicada com sucesso
no mundo todo desde os primordios da humanidade. Em especial no Sul do Brasil
existem iniciativas importantes ocorrendo atualmente.
Figura X: Pecuária Orgânica
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Figura XI: Colheita

Figura XII: Produtos orgânicos

39
2.4. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

A arquitetura sustentável, é um processo em permanente evolução que
enfoca estratégias inovadoras e tecnologias para melhorar a qualidade de vida
cotidiana, sua abordagem envolve principalmente: diretrizes projetuais formais e
espaciais ;

eficiência

energética

na

construção

e

sua

manutenção;

aproveitamento de estruturas pré-existentes; uso de materiais ecologicamente
corretos; e planejamento territorial envolvendo a proteção de contornos naturais.

Auto-sustentabilidade é um conceito em ecologia que define a exploração
de recursos naturais em base não-predatória. Isto significa a implementação ou a
racionalização de projetos de exploração de modo que:



causem mínimo impacto sobre o meio-ambiente circundante, e sobre
os recursos que não são diretamente utilizados pelo projeto;



dêem tempo à natureza de recompor os recursos renováveis de
interesse do projeto;



tenham retorno monetário suficiente para o sustento das pessoas
envolvidas e suas famílias com dignidade (sem carestia), de modo que
não precisem super-explorar o meio, ou recorrer a práticas predatórias,
para complementarem sua renda.
Figura XIII: Arquitetura Sustentável
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Tendo

estes

três

componentes,

o

projeto

é

considerado

autossustentável, porque deste modo a exploração de dados recursos pode se
prolongar indefinidamente, ao menos em teoria. A atividade sustenta a si mesma,
sem necessidade de recorrer a recursos externos para sua manutenção.

A

auto-sustentabilidade

geralmente

está

associada

às

atividades

extrativistas praticadas por pequenas comunidades, devido às características
destas atividades (dependentes, por definição, da renovação espontânea dos
recursos explorados). E também porque seu custo é mais alto e seu lucro, no
curto prazo, bem menor do que o exigido por grandes empreendimentos
comerciais, tornando-as desinteressantes para a exploração direta por empresas.

Inicia-se atualmente uma tendência de grandes empresas adotarem este
conceito, assumindo os custos mais altos e oferecendo produtos mais caros para
um público consumidor consciente de sua responsabilidade ecológica. Entretanto,
são ainda medidas tímidas, se comparadas com as necessidades evidentes, e
limitadas aos mercados consumidores mais ricos, notadamente o europeu. O
consumidor pobre sempre acaba optando por produtos mais baratos, e
ecologicamente incorretos, mesmo que tenha consciência disto. Contam ainda
com o empecilho da necessidade de obtenção de selos e certificados que
garantam ao consumidor a procedência dos produtos, emitidos por organizações
idôneas, o que aumenta ainda mais o custo.

Apesar de desejável em outros campos, como na agricultura, a autosustentabilidade não é um conceito de aplicação geral na sociedade industrial, já
que esta depende da exploração de recursos minerais, não-renováveis, cujo
esgotamento é inevitável. Apesar disto, os ecólogos são unânimes ao afirmarem
que a exploração dos recursos naturais segundo os modelos dominantes
atualmente envolve grande dose de irracionalidade e desperdício, e pode em
pouco tempo levar ao esgotamento irreversível dos recursos renováveis.
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2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Educação ambiental é uma novidade da educação, já praticada em alguns
países, foi proposta em 1.999 no Brasil, tem o objetivo de disseminar o
conhecimento sobre o ambiente. Sua principal função é conscientizar à
preservação do meio ambiente e sua preservação, utilização sustentável.

É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente interesse do
homem em assuntos como o ambiente devido às grandes catástrofes naturais
que têm assolado o mundo nas últimas décadas.

No Brasil, a Educação Ambiental assume uma perspectiva mais
abrangente, não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos
naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades
sustentáveis. Mais do que um segmento da Educação, a Educação em sua
complexidade e completude.

A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795
– Lei da Educação Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.
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A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o
ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica,
que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a
importância da natureza, da qual é parte integrante. Desde muito cedo na história
humana para sobreviver em sociedade, todos os indivíduos precisavam conhecer
seu ambiente. O início da civilização coincidiu com o uso do fogo e outros
instrumentos para modificar o ambiente, devido aos avanços tecnológicos,
esquecemos que nossa dependência da natureza continua.

"A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a
comunidade educativa têm a tomada de consciência de sua realidade global, do
tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos
problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela desenvolve,
mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e
atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação superadora
dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo
no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação."

"A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A
educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de
decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida.”

"Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
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atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade."

Segundo o Art. 1o da Lei no 9.795 de abril de 1999 - "Processo em que se
busca despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental,
garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das
questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto de complexidade,
procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a
transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e
política." Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - sugerem que o tema
meio ambiente seja de cunho transversal.

Os problemas causados pelo aquecimento global obrigaram o mundo a
refletir sobre a necessidade de impulsionar a educação ambiental. O cenário é
muito preocupante e deve ser levado a sério, pois as consequências vão atingir a
todos, sem distinção.

Trata-se de processo pedagógico participativo permanente para incutir
uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, estendendo à sociedade
a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais.

Aquele que pratica a educação ambiental no âmbito de ensino, é
conhecido como Educador ambiental e não necessariamente trata-se de um
professor. Qualquer indivíduo da sociedade pode-se tornar um educador
ambiental desde que tenha seu trabalhado voltado aos temas ligados. No
entanto, conforme preconizado pela Resolução CFBio nº 010/2003 é atribuído ao
biólogo a expertise de atuar na área, uma vez que, tratando-se de uma atividade
que envolve múltiplos conhecimentos e, tratando-se este de um profissional de
abrangência e conhecimento ímpar, por mais que outras áreas atuem neste
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campo do conhecimento, cabe ao biólogo desenvolver de fato esta área do
saber.

Figura XIV: Ciclo Infinito
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CAPÍTULO 3: EVENTOS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL

3.1. SWU (STARTS WITH YOU) – COMPROMISSO PÚBLICO DE
SUSTENTABILIDADE

O movimento Starts With You (SWU) e o festival que vem para celebrá-lo
têm como principais objetivos inspirar, conscientizar e mobilizar, demonstrando
que a sustentabilidade pode estar presente em todas as ações e contribuindo
para o estabelecimento de práticas sustentáveis de forma inovadora.

Estamos atentos aos possíveis impactos de nossas atividades e afirmamos
o compromisso de, em todos os eventos e ações, aplicar os princípios e padrões
reconhecidos de ética, sustentabilidade, saúde e segurança e cumprir a
legislação nacional.

Apresentamos, assim, os valores e diretrizes gerais que regulam o
relacionamento com todos os nossos públicos e parceiros. Para saber mais
detalhes de como cada um desses princípios será colocado em prática, leia
nosso Plano de Ações.

Princípios, Diretrizes e Ações de Sustentabilidade do SWU:

1.Direitos Humanos - Em todas as nossas atividades, atuamos conforme
os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros padrões e
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tratados internacionais e não toleramos condições de trabalho degradantes,
trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo.

2.Direitos do Trabalho - Além de estarmos de acordo com a legislação
trabalhista nacional, buscamos oferecer condições de trabalho adequadas a
todos os que participam ou venham a participar da realização das ações e
eventos. Cumprimos também todas as exigências, normas regulamentadoras e
convenções legais pertinentes às relações e ambiente de trabalho, aplicáveis às
nossas atividades.

3. Não-discriminação - Não aceitamos nenhuma forma de discriminação
em função de cor, sexo, opção sexual, religião, origem, classe social, idade ou
condições físicas nas relações com todos os nossos públicos.

4. Educação em sustentabilidade - Queremos conscientizar, mobilizar e
transmitir os valores da sustentabilidade a todos que estiverem de alguma forma
no movimento, seja como participante, seja na organização.

5. Inclusão Social - Em nossas contratações de serviços, daremos
preferência, sempre que possível, à mão de obra local, cooperativas e micro e
pequenos fornecedores, contribuindo assim para a geração de renda e inclusão
social.

6. Saúde e Segurança - Empenhamos-nos para propiciar um ambiente
saudável e seguro a todos os envolvidos em nossas atividades e eventos, por
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meio do estabelecimento de padrões rígidos de saúde e segurança, da
avaliação de possíveis riscos e definição de procedimentos para evitá-los.

7. Engajamento de Stakeholders - Acreditamos que o engajamento de
todas as partes interessadas é essencial para a obtenção de nossos objetivos.
Queremos construir relacionamentos de troca e apoio que contribuam para
fortalecer e difundir valores comuns. Assim, buscamos estabelecer parcerias,
realizar trabalhos conjuntos e de inclusão com as comunidades e compartilhar
nossas diretrizes de sustentabilidade com todos os nossos públicos.

8. Transparência, ética e combate à corrupção - O relacionamento com
todos os parceiros deve ser baseado em ética e transparência. Além disso,
repudiamos e combatemos a corrupção em todas as suas formas e não
aceitamos parcerias com instituições de idoneidade duvidosa.

9. Legislação Ambiental - Todas as nossas atividades e de nossos
parceiros devem estar em conformidade com leis e regulamentos ambientais.

10. Baixo Impacto Ambiental - Buscaremos sempre reduzir, compensar
ou eliminar nossos impactos ambientais. Dessa forma, em todos os nossos
eventos e ações, buscaremos cumprir com os seguintes aspectos e metas: a)
realização de eventos de baixo carbono e desenvolvimento de processos para
redução e mitigação das emissões de gases poluentes; b) preferência pelo uso
de materiais reciclados ou recicláveis e que tenham origem certificadas de acordo
com padrões sócio-ambientais; c) destinação correta dos resíduos; d)
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desenvolvimento de processos para baixo consumo de água e energia; e)
revitalização da área do festival.

*TÓPICO RETIRADO DIRETAMENTE DO SITE WWW.SWU.COM.BR, SEM ALTERAÇÕES POR SER O PLANO DE
AÇÃO DO EVENTO.

Figura XV: Festival SWU

3.2. AÇÕES SUSTENTÁVEIS ROCK IN RIO 2011
Neste ano o evento foi certificado por uma instituição portuguesa,
Sociedade Ponto Verde, que tinha como principal foco destinar de maneira
correta os resíduos ferados pelo público que passará pela Cidade do Rock.
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A certificação fazia parte do Plano de Sustentabilidade apresentado pela
organizaçãoo do evento desse ano e apresentou bons resultados nas duas
últimas edições do Rock in Rio em Portugal. Nos anos de 2008 e 2010, 145
toneladas de resíduos foram recicladas em Lisboa. Em 2006, quando ainda não
existia essa certificação, a quantidade reciclada não atingiu 4 toneladas.
As ações aplicadas foram:
1. Cada lixo no seu quadrado (ou saco...) - A organização anunciou que o
investimento para que as metas de destinação correta do lixo sejam
atingidas é de mais de 200 mil reais. Todo material, da montagem à
desmontagem, deverá ser destinado com menor impacto possível. A
Cooperativa Barracoop, escolhida para atuar em parceria com a
Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), ganhará as
receitas geradas com a venda dos resíduos coletados nos dias de
evento. Para ajudar na tarefa, lojistas, patrocinadores e fornecedores
terão equipamento de coleta. A organização do evento formou equipes
de bares, restaurantes e lojas para conscientizar sobre a geração de
lixo e treinar a separação correta em sacos próprios para essa ação. O
público terá à disposição 600 contentores adesivados e espalhados
pela Cidade do Rock para que o descarte individual também separe os
materiais. Ao término do evento, todos contentores serão instalados em
UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora).

2. Material fértil - Os resíduos orgânicos serão transformados em adubo
por compostagem pela Usina de Transferência e Reciclagem do Caju,
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na Zona Portuária, e usados no projeto “Rio Capital Verde”, programa
de reflorestamento que pretende recuperar 1,5 mil hectares de mata até
2012.

3. Para zerar as emissões - Todas as emissões contabilizadas durante a
montagem, desmontagem, shows e intervalos da Cidade do Rock serão
neutralizadas por meio de co-financiamento de projetos de seqüestro
de carbono e estudo de tecnologias para redução das emissões. Mais
de 40 mil árvores foram plantadas depois das últimas edições em
Lisboa (2006, 2008 e 2010) e Madrid (2008 e 2010). Cada artista
recebe um certificado que mostra que as emissões de carbono
produzidas durante o show foram compensadas (o que inclui
deslocamento

de

pessoas

e

materiais

e

energia

gerada

na

apresentação).

4. Carro nem pensar - A organização do Festival estimula o público a
chegar à Cidade do Rock via transporte público. Por isso, não haverá
estacionamento perto da entrada e uma linha de ônibus foi criada para
essa demanda. Os motivos são simples: quem quer passar pelo
estresse de ficar parado dentro de um carro antes de curtir um festival
de música? É mais sustentável “entrar no clima” antes e sair com bom
humor para a maratona “musical”.

5. Pra fumar e guardar - Mímicos abordarão o público durante o festival
para distribuir “porta-bitucas” e estimular os fumantes a não
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descartarem o resto dos cigarros no chão. Ao todos, serão
distribuídos 100 mil brindes durante os sete dias de evento.

6. Desconstrução da Cidade do Rock - A madeira utilizada na estrutura do
Festival poderá ser reutilizada, doada a ONGs ou transformada em
material para construção civil. Os resíduos que não puderem ser
reaproveitados serão descartados em aterros sanitários (entenda a
diferença entre aterro sanitário e lixão).

7. Música na formação de jovens - Este ano, o projeto Por Um Mundo
Melhor tem ações voltadas para a formação musical de jovens, com
iniciativas como a Campanha Nacional de Doação de Instrumentos
Musicais (instrumentos novos, usados e até mesmo danificados estão
sendo recebidos até 2 de outubro nas agências dos Correios e serão
entregues a instituições que utilizam a música na formação dos jovens.
Os instrumentos passarão por processo de avaliação e reparo e mais
de 120 ONGs se candidataram para recebê-los), Oficina de
Capacitação de Luthier (o evento montou com a Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos oficina de formação de
assistentes de Luthier, especializados no conserto e manutenção de
instrumentos) e montagem de salas de música e capacitação de
professores em escolas no Rio de Janeiro.
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Figura XVI: Rock in Rio 2011

3.3 RIO+20
A cidade do Rio de Janeiro será a sede da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012. O encontro recebeu o
nome de Rio+20 e visa

renovar o engajamento dos líderes mundiais com o

desenvolvimento sustentável do planeta, vinte anos após a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Serão
debatidos a contribuição da “economia verde” para o desenvolvimento
sustentável e a eliminação da pobreza, com foco sobre a questão da estrutura de
governança internacional na área do desenvolvimento sustentável. A Rio+20
insere-se, assim, na longa tradição de reuniões anteriores da ONU sobre o tema,
entre as quais as Conferências de 1972 em Estocolmo, Suécia, e de 2002, em
Joanesburgo, África do Sul.
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A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(UNCSD) irá ocorrer no Rio de Janeiro, Brasil, em Junho de 2012 marcando o 20º
aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED), que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º
aniversário da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD),
ocorrida em Johanesburgo em 2002.
O objetivo da Conferência é assegurar um comprometimento político
renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o
momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos
principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os
novos desafios emergentes.
Os dois temas em foco na Conferência serão:
1. uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza;
2. o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.
Através das Resoluções 64/236 e 65/152 foram decididas a realização de
três reuniões preparatórias, onde a primeira ocorreu em maio de 2010, a segunda
em março de 2011 e a terceira será logo antes da própria Conferência. Além
disso, também foi decidido que três outras reuniões iriam acontecer: uma em
janeiro de 2010, outra no segundo semestre do mesmo ano e a terceira, por volta
de oito semanas antes da Conferência. O propósito dessas reuniões é de discutir
questões substanciais e procedimentais na preparação da Conferência.
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Já teve início um processo preparatório inclusivo, envolvendo vários
stakeholders em diferentes níveis, voltado para a obtenção de um resultado
significativo no avanço da meta de desenvolvimento sustentável.
Em maio de 2010, quando ocorreu o Primeiro Comitê Preparatório, os
Estados-Membros elegeram um Bureau de 10 membros (dois representantes de
cada região) e o Brasil como membro ex-officio para conduzir o processo
preparatório e decidir sobre seu roteiro e a organização do trabalho.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
Rio+20 é um processo intergovernamental dirigido pelos Estados-Membros das
Nações Unidas com a participação plena do Sistema ONU e Major Groups.
A eficácia do engajamento dos Estados-Membros na Rio+20 vai depender
da qualidade das preparações regionais e nacionais que irão contribuir para o
processo global.

Figura XVII: Rio+20
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CONCLUSÃO
A degradação ambiental não é ocasionada apenas pela parte do
consumidor que não tem a consciência dos danos que poderá causar no futuro,
todos possuem sua parcela de culpa, as empresas por descartarem seu lixo de
maneira errônea, os indivíduos por comprarem mais do que precisam, o Estado
por não considerar de fato que o consumo sustentável é algo de extrema
importância para o futuro do Planeta e, consequentemente, das próximas
gerações.
Isso serve para que todos parem e pensem em seus atos cotidianos se
aquilo é realmente necessário, não custa fazer uma lista de compras contendo o
que é preciso ser comprado de fato no supermercado, para evitar o consumo
exacerbado, diminuindo assim os impactos no ambiente, como também não custa
separar o lixo em casa e nas empresas já contribuindo com a coleta seletiva e
etc. Como visto, são muitas as práticas que poderiam ser adaptadas para um
estilo de vida mais consciente, como também são muitos os impactos causados
com o consumo desenfreado.
Com base nisso é possível perceber que nada em excesso traz o melhor, é
preciso haver um equilíbrio e uma conscientização do que realmente precisa ser
realizado, para que consigamos conservar os recursos naturais do Planeta que já
estão se tornando escassos para garantir um futuro feliz para as próximas
gerações em que possam desfrutar dos mesmos recursos que desfrutamos hoje
em dia.
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Introdução
Esta pesquisa trata da questão da espiritualidade nas organizações. O tema
espiritualidade nas empresas vem sendo abordado de forma intensa no universo
empresarial, tem ganhado força ao longo dos anos, pois está intrinsecamente ligada
a gestão de pessoas, ao ser humano e ao que se passa no interior do individuo.
Antes a espiritualidade era tratada como assunto restritamente religioso,mas
hoje é apresentada de outra forma pois assume uma postura diferente ao apresentar
técnicas e atividades, inserindo-se como uma forma estratégica na medida em que
dá significado à missão da empresa e ao trabalho das pessoas. A pesquisa fala
sobre a importância que as empresas estão dando para o desenvolvimento do
espiritual, bem como dos seus benefícios e dos efeitos que traz, estimulando, assim,
o equilíbrio e o crescimento das pessoas que constituem a empresa e que se ligam
de alguma forma a ela.
Se antes o homem era considerado parte de um mecanismo, “uma peça de
engrenagem”, hoje ganha um novo papel, onde é protagonista.
Apesar de a tecnologia ganhar destaque e manter-se em continua evolução ao
longo dos anos, o ser humano passa a ter um papel chave no sucesso das
empresas.
O processo de valorização do ser humano está em ascensão devido ao novo
sentido atribuído ao trabalho, ao novo perfil do trabalhador e principalmente está
ligado ao reconhecimento do fato de que o ser humano busca realizar-se, que busca
satisfação e hoje satisfação e realização estão ligados ao trabalho que realiza.
Neste contexto o ser humano deixa de ser “uma peça na engrenagem” e passa
a ser visto como um ser integral e complexo, que precisa ser valorizada. Como
verdadeiramente é.
Nos dias atuais a questão do bem estar das pessoas da empresa se tornaram
um desafio e uma preocupação que hoje ocupa parte da estratégia das
organizações e tem um lugar de destaque pois acredita-se que qualidade de vida ou
questões que estão ligadas as emoções de cada individuo tem extrema relevância
na questão de produtividade e sucesso das empresas.
Hoje em dia existem diversas abordagens para maior valorização do ser
humano, mas dentre todas as abordagens para garantir uma melhor gestão das
pessoas, empresas estão apostando na gestão espiritualizada e esse é o tema
abordado na pesquisa.
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Capitulo I – Apresentações

1.0 Sobre Gestão
Antes de tudo se faz necessário conhecer alguns conceitos para o melhor
entendimento e compreensão dos próximos capítulos. Aqui será conceituado o
termo “gestão”.
É preciso entender uma das principais atividades humanas que é a Gestão,
para podermos relacioná-la com questões que surgirão no decorrer da pesquisa.
Muito se fala de gestão, mas o que é gestão?
Segundo AFONSO MURAD, no livro Gestão e Espiritualidade: “Gestão é a
habilidade e a arte de liderar pessoas e coordenar processos, a fim de realizar a
missão de qualquer organização”.
O termo “gestão” é a tradução atualizada inglesa management. No Brasil fez-se
uso durante muito tempo da palavra administração. Mas fazia alusão, sobretudo, ao
patrimônio físico e monetário. Os dois termos ainda hoje se alternam. Em livros
traduzidos do inglês é comum usar ainda os dois termos “gestão” e “administração”
para a palavra management.
A palavra “gestão” ganhou um significado amplo. Hoje essa palavra faz parte
de distintas realidades. Ouve-se gestão de pessoas, gestão do lar, gestão de sala de
aula, enfim tudo que se refere a coordenar, liderar para conduzir ao objetivo
esperado ganha o nome de gestão.
Gerir, assim como administrar, tem a ver com todo o controle e ações
propostas envolvendo um conjunto que pode envolver pessoas, empresa, produtos,
serviços, clientes. Gerir é conseguir controlar com eficiência ou buscar por isso.
Segundo IRANI CAVAGNOLI, no site Gestão e Inovação:

Gestão é simultaneamente arte e ciência. É a arte de fazer as pessoas
mais eficazes do que teriam sido sem você. A ciência está em como
você irá fazer isso. Existem quatro pilares básicos da gestão que
devem ser aplicados sempre quando você assumir um cargo de
gestão: planejar, organizar, dirigir e controlar.

Murad, diz que a um equivoco comum nas instituições sociais e religiosas, pois
pensam que gestão não faz parte de sua realidade.
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Nas instituições sociais e religiosas, há um equivoco comum, o que
considera gestão como algo especifico de empresas comerciais.
Assim, a gestão visaria somente ao lucro e sucesso, e em
contrapartida desconsideraria as pessoas. Ora a gestão não é
patrimônio das empresas. Qualquer organização, seja ela lucrativa ou
não, só realizará sua missão se colocar em prática os princípios da
gestão.

Uma organização com ou sem fins lucrativos precisa aderir ao processo de
gestão. Fica claro que gestão é uma questão complexa. Existem muitos tipos de
gestão, mas uma delas se torna cada vez mais presente e necessária no processo
de conduzir processos. Nos dias atuais a Gestão de Pessoas ganha destaque, pois
trata-se do patrimônio humano da empresa, do alicerce que conduz e sustenta
qualquer tipo de organização. Por isso, faz-se necessária a definição desse tipo de
gestão.
Gestão de pessoas surgiu no lugar de Recursos Humanos. Gestão de pessoas
é o processo de conduzir, organizar, cuidar dos relacionamentos humanos e de
todos os aspectos relacionados com pessoas.
Segundo MURAD: “A gestão trata dos seres humanos e sua tarefa é capacitar
as pessoas a atuarem em conjunto [...]”.
Segundo CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de pessoas: o novo papel dos
recursos humanos nas organizações:

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que
predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois
depende de vários aspectos como a cultura que existe em cada
organização, a estrutura organizacional adotada, as características do
contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada,
os processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes
(1999, p.6)

Adriana Albuquerque é uma das palestrantes mais requisitadas do país para
Congressos Nacionais e Internacionais. Em seu site que leva seu nome, ela define
gestão de pessoas como sendo: “O conjunto de políticas e práticas definidas de uma
organização para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no
ambiente trabalho”.
A gestão, portanto trata-se de uma conquista da humanidade. É claro que em
uma instituição seja ela qual for, qualquer modelo de gestão passará pelo crivo de
seus valores sofrendo assim mudanças e reinterpretações.
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1.1 O que é empresa
Qualquer empresa começa com uma ideia de negócio e uma definição
progressiva, muitas vezes por tentativa e erro, da melhor forma de ganhar dinheiro
com esse negócio. A elaboração de uma estratégia, o planejamento operacional e a
construção de uma organização que os execute são os passos seguintes.
Uma empresa é uma pessoa jurídica com o objetivo de exercer uma atividade
particular, pública, ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços,
com o objetivo de atender a alguma necessidade humana. O lucro, na visão
moderna das empresas privadas, é consequência do processo produtivo e o retorno
esperado pelos investidores. (WIKIPÉDIA)
Uma empresa é um conjunto de meios técnicos, humanos e financeiros,
organizados com vista à concretização de um determinado fim económico, o qual
passa pelo exercício de uma atividade orientada para a satisfação das necessidades
dos seus vários stakeholders, nomeadamente: os seus clientes (pela oferta de bens
ou serviços), os trabalhadores (através do emprego e da contraprestação salarial),
os acionistas (pela realização do lucro que remunera o risco incorrido), os credores
(pelo reembolso do capital e juros em prazo acordado), dos fornecedores (pela
procura de bens ou serviços), o Estado (pelo cumprimento das obrigações fiscais e
legais), etc. (SITE EXPRESSO)
Segundo site Onoma: Empresa é uma organização de pessoas com uma visão
compartilhada de contribuição socialmente legítima, definida em termos de
desempenho econômico.
Cada parte da definição é rica em implicações a que empresários e
administradores devem estar atentos. Veja algumas delas:
Organização de pessoas:
 Uma empresa é, basicamente, uma estrutura relacional humana e não deve
ser confundida com seus ativos, sejam quais forem;
 Gestão de pessoas é gestão das relações organizacionais entre pessoas - ou
é uma aberração ética, paternalista e autoritária;
 Organização significa que uma determinada finalidade foi aplicada às
relações entre as pessoas, definindo-as e permitindo seu gerenciamento.

Visão compartilhada:
 Empreendedorismo é liderança, a capacidade de comunicar uma visão que
comprometa pessoas com uma causa comum - isso é a relação na base das
organizações;
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 Uma empresa deriva da iniciativa privada ou da iniciativa pública, do espírito
empreendedor que projeta visões de futuro motivadoras e agregadoras de
pessoas numa comunidade;
 Emprego é um termo da economia, aplicado a recursos; compromisso é a
palavra que define a relação de uma pessoa com uma organização, na
administração; use a palavra errada e você terá uma relação errada (as
linguagens das disciplinas científicas não são intercambiáveis - estudantes
universitários deveriam aprender isso no primeiro mês de aulas, mas…);
 Visão não é tarefa - o que a empresa faz deve ser consequência de para
onde ela está indo; se se inverte essa ordem, temos, rapidamente, um
problema de identidade e sobrevivência.

Contribuição socialmente legítima:
 Toda empresa é uma concessão pública e existe por causa do interesse
público;
 O governo, representante oficial do interesse público, emite alvarás;
 O cliente, unidade básica do mercado, compra produtos e serviços, pagando
por eles um preço que sustenta sua produção e distribuição;
 Uma contribuição social não legitimada pela sociedade através de seus
órgãos oficiais gera quadrilhas, não empresas (a arte de administrar não
pode, por si só, distinguir umas das outras - a ética e o direito é que o fazem);
 Uma contribuição social não legitimada pela sociedade através dos
mecanismos do mercado (preços, crédito, etc.) gera falências.

Desempenho econômico:
 Organizações do primeiro setor (governo) e do terceiro setor (sociedade civil)
também têm desempenho econômico, mas suas contribuições não são
definidas por ele;
 Desempenho econômico é, fundamentalmente, geração de riqueza - essa é a
razão fundamental da existência de empresas;
 Desempenho econômico é a responsabilidade das empresas - daí, a
relevância da expressão accountability;
 Desempenho econômico é mensurável e deve ser medido - daí, a relevância
da contabilidade;
 Desempenho econômico inclui lucratividade, rentabilidade e sustentabilidade.
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Pessoas de negócios e da mídia, políticos, acadêmicos e cidadãos comuns
fariam bem em voltar a esses conceitos básicos, tanto para a tomada de decisões
quanto para a descrição adequada da realidade, inclusive as crises deflagradas pela
ignorância ou desprezo dessas definições.
Empresa é um tipo específico de organização que se caracteriza pelo facto do
seu fim último ser a maximização dos seus lucros; em última análise, numa empresa
todos os restantes objetivos são na verdade meios utilizados para maximizar os
lucros. No caso de uma empresa pública, o fim último poderá ser ligeiramente
diferente e estar mais associado a objetivos de rendibilidade social. (KNOOW. NET)

1.2 Valores
Falar de valores humanos significa, sobretudo, destacar do homem, a
capacidade de produtor da realidade construída a partir de uma consciência do que
valoriza e transmite, realiza e transforma. Tem sido esta a história da evolução
humana desde o seu aparecimento no planeta terra. Pela sua especial inteligência
em relação aos animais, a sua mente ocupou-se também na construção de
princípios que lhe permitissem estabelecer uma distinção entre o bem e o mal até
mesmo como forma de estabelecer um caminho para a busca do seu ideal de
realização da felicidade. Essa consciência, menos clara nos primeiros homens, mas
já detectada na pré-história, foi evoluindo na medida em que se torna capaz de
acumular conhecimento e descobrir uma realidade em si mesmo (Bastos, C. R. &
MARTINS, I. G., 1988:12-15).
ROSS (2001) define valor como algo que possa ser observado, que tenha
significado para um grupo social e com relação ao qual se possa tomar uma atitude.
Spranger (1928) define os valores como um conjunto de gostos, pontos de
vista, preferências internas, julgamentos racionais e irracionais, preconceitos e
padrões de associação que determinam a visão de mundo de um indivíduo.
Rokeach (1973) define que o valor é uma crença duradoura na qual o modo
específico de conduta ou estado final de existência é pessoal, ou ainda socialmente
preferível a um modo de conduta.
Tamayo et al. (2000) diz que os valores são princípios ou crenças, organizados
hierarquicamente, relativos ao estado de existência ou a modelos de
comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de
interesses individuais, coletivos ou mistos.
Para Hofstede (2001) valores são sentimentos orientados com lado positivo ou
negativo, bom ou mau, limpo ou sujo, racional ou irracional. Assim, havendo uma
diferença entre o comportamento real e o desejado, as pessoas agem para alcançar
o que desejam, ou seja, os valores vinculam-se ao desejo.
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Segundo Rohan (2000) valores estão associados com a melhor forma de se
viver, equilibrando o que as pessoas buscam pelo que é desejável pela sociedade e
o que elas desejam para elas e, desta feita, os valores são a busca constante do
equilíbrio entre o desejado e o desejável, o que caracteriza valores como metas
desejáveis que pode motivar a ação (SCHWARTZ, 2001).
Existem alguns tipos de valores como os humanos, os pessoais e os
organizacionais:
Os valores que governam os seres humanos são de difícil definição, mas
residem, de forma íntima, no centro do que realmente são as pessoas,
representando por vezes traços de caráter como honestidade e generosidade e, por
outras, atitudes em relação a pessoas e aos aspectos da vida, como amor aos
parceiros e fé no sobrenatural (SMITH, 2003).
Para Maslow (1999), os valores pessoais estão intimamente ligados às
necessidades básicas que, relacionadas entre si, formam uma hierárquica em
termos de força e prioridade.
Para Rokeach (1973) e Rohan (2000), os valores humanos apresentam dois
aspectos. Enquanto no primeiro o objeto representa o valor, no segundo são as
pessoas que atribuem valor ao objeto. Esta diferenciação analisa que no primeiro
aspecto a origem de um valor pode ser causada por um objeto que provoque o
desejo e, assim, dite quais os valores que se originarão a partir daquilo. No segundo,
são as pessoas, por meio de seus valores, que determinam quais os objetos
desejam.
Rokeach (1973), ao incluir os aspectos sociais que influenciam os valores das
pessoas, em vez de relevar os valores atribuídos ao objeto, divide as características
destes valores em dois tipos: (1) os Valores Terminais, que contém os valores finais
desejáveis de uma pessoa e (2) os Valores Instrumentais, que são compostos pelos
modos preferenciais de comportamento para atingir os valores terminais.
Para Peter e Olson (1994), os Valores Instrumentais são vistos como os
objetivos, e os Valores Terminais como as necessidades, que representam as
consequências mais amplas e pessoais que os seres humanos tentam alcançar em
suas vidas. Assim, os Valores Terminais definem a orientação básica de
comportamento para atingir um resultado através dos instrumentos e, no entanto,
dentro destes existem características sociais e morais que podem gerar discrepância
na análise de valores (TAMAYO, 2007). Devido a isto, o conceito de Rokeach foi
estudado e adaptado por vários pesquisadores, dentre estes Schwartz e Bilsky
(1990), que desenvolveram seus conceitos de valores baseados nas necessidades
dos indivíduos.
Nesse sentido, para Schwartz (1992), as necessidades humanas representam
o interesse individual e o coletivo baseado nas categorias das necessidades
universais: (1) biológicas relativas ao organismo, (2) de coordenação e interação
social e (3) de bem estar e sobrevivência dos grupos. Portanto, valores servem
como princípios na vida das pessoas ou entidades sociais para o alcance de seus
objetivos. A partir desses princípios, o autor supra relaciona dez tipos motivacionais
de valores:
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 Hedonismo: Prazer e gratificação pessoal para si mesmo
 Realização: Sucesso pessoal obtido através de demonstração de
competência.
 Poder social: Controle sobre as pessoas e os recursos, prestígio.
 Auto direção: Independência de pensamento, ação e opção.
 Estimulação: Excitação, novidade, mudança, desafio.
 Conformidade: Controle de impulsos e ações que podem violar normas
sociais ou prejudicar os outros.
 Tradição: Respeito e aceitação dos ideais e costumes da sociedade.
 Benevolência: Promoção do bem-estar das pessoas íntimas.
 Segurança: Integridade pessoal, estabilidade da sociedade, do
relacionamento e de si mesmo.
 Universalismo: Tolerância, compreensão e promoção do bem-estar de todos e
da natureza.

Schwartz (1992) conclui que cinco destes valores: poder, realização,
hedonismo, estimulação e auto direção, servem aos interesses individuais. E outros
três valores que servem aos interesses coletivos: benevolência, tradição e
Conformidade. E existem ainda universalismo e segurança são tipos motivacionais
que servem aos interesses mistos, e localizam-se entre as regiões referentes aos
interesses individuais e coletivos.
A parte da estrutura de uma organização que é constituída por papéis, normas
e valores e não por partes físicas ou equipamentos técnicos, é responsável por
definir e orientar o funcionamento organizacional. Enquanto os papéis representam a
forma de comportamento relacionado à tarefa, as normas padronizam os valores
que todos devem praticar, e os valores vinculam as pessoas ao sistema
organizacional. (KATZ e KAHN, 1978; SCHEIN, 1985; TAMAYO e SCHWARTZ,
1993). Assim, os valores organizacionais, constituídos desde o surgimento de uma
organização, firmam as metas e a imagem da Organização perante a sociedade e o
mercado (TAMAYO, 2007). Para Barret (2000), em uma organização os valores
“dizem” e os comportamentos “fazem”. Portanto, os valores organizacionais podem
ser definidos como princípios que guiam a vida da organização, tendo um papel
tanto de atender aos objetivos organizacionais quanto de atender às necessidades
dos indivíduos.
No entanto, os valores organizacionais não são a soma dos valores individuais
que compõem uma organização. Os valores organizacionais reais são aqueles
identificados, de forma cognitiva, como característica da organização, determinando
parcialmente a forma da organização e como esta é percebida e podendo ser
representados por meio das crenças dos fundadores/gestores, ou ainda pelas
escolhas feitas pela organização em relação às suas ações internas e externas
(TAMAYO, 1998).
Nesse sentido, Hofstede (2001) assevera que pessoas semelhantes em
diferentes organizações mostram consideráveis diferenças comportamentais, porém
diferenças menores nos valores.
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Dessa forma, a percepção dos valores organizacionais pelas pessoas é de
grande importância para que estas possam se relacionar com a missão e os
objetivos da organização.
Assim, o conhecimento dos valores é valioso para as organizações que
desejam utilizá-los para o alcance de seus interesses, contribuindo para o sucesso
competitivo de uma organização e proporcionando à empresa uma vantagem
estratégica significativa em relação aos demais concorrentes (SCHEIN, 1990
PORTER, 1998; SCHWARTZ, 1999; ROSS et al., 1999; OLIVEIRA e TAMAYO,
2004).
Valores são em suma o aprendizado de todas as experiências, lembranças,
vivencias que o indivíduo acumulou, tudo que ele passou e viveu durante sua vida.

1.3 Discutindo a moral e a ética
O homem defende a vida como um valor fundamental absoluto. Esse valor
pode ser explicado por duas visões. O valor na fé como a moral e o valor na história
como a ética. A partir desta afirmativa, fizemos várias análises sobre a diferença
entre a ética e a moral.
Moral é tudo aquilo que pode ser feito. Ética é a reflexão sobre o agir, podendo
ser a ética mundial, produzir um consenso plural que organize as práticas dos
indivíduos e a ética planetária que dá origem a ética mundial. É preciso de um
ornamento ético para que a vida no planeta se torne viável. A Ética é um pré –
requisito para a globalidade.
Organizar o consenso plural é fazer com que todos os indivíduos se entendam,
sem esquecer os conflitos, diversidades e variedades de princípios morais. Existem
3 conflitos que envolvem o debate da ética teórica: Social (indivíduos autônomos);
Questão do trabalho (produção que não está mais concentrada nos humanos, o que
leva ao desemprego estrutural) e Ecologia entender a Terra como um sistema.
Com esses conflitos, é possível construir um consenso ético, a possibilidade de
construir um entendimento dos princípios valorativos das atividades humanas.
As normas morais mudam conforme a sociedade e se transformam no curso da
história.
É difícil encontrar alguém que ainda acredite na existência de leis imutáveis,
ditadas pelo próprio Deus e escritas sobre uma tábua de pedra. E nem se acredita
que estejam gravadas de modo que não posa ser apagado na mente e no coração
dos homens, bastando recorrer a elas com sinceridade para encontrar o caminho
certo.
As pessoas estão em eterna competição, tudo se reduz a competição.
Competição entre indivíduos e entre sociedades. Pelo território, pela alimentação,
pelo sexo, pela sobrevivência e pela perpetuação da espécie. O que é certo e o que
é errado? O que é virtude e o que é vício? O homem moderno, perplexo, procura
respostas, um guia para alcançar seus objetivos.
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Para o sociólogo italiano Francesco Alberoni, a resposta para essas
indagações pode estar no amor. E é o que ele nos monstra nas 23 reflexões que
compõem seu livro, “Valores: O Bem, O Mal, A Natureza, A Cultura, A vida”. Para
ele, apenas o amor pode se contrapor às crises, já que representa um fim em si
mesmo. Afinal, o objeto amado é, comumente, mais importante para nós do que nós
mesmos.
Desta forma, o dia que passarmos a amar de verdade o mundo, a natureza e a
humanidade, não aceitaremos mais destruí-los por um capricho momentâneo ou por
uma vingança. Surgem então conceitos modernos, como a ecologia, em que a
natureza é a grande mãe, a quem os filhos devem amar e respeitar. A moral não
pode ser um puro dever, devemos ir bem além dela, ensinando com o exemplo e
com o comportamento generoso. Não é um modo estático de ser, é uma procura e
uma constante invenção.
Para o sociólogo, a evolução ganha, assim, um sentido mais grandioso e
dinâmico. A vida não se renova por pequenas mudanças ou modestas correções de
rota, mas com a morte e o renascimento. Uma espécie não sucede a outra porque
os indivíduos se transformam gradualmente, mas porque morrem e nascem outros,
com um novo patrimônio genético.
Os valores de Alberoni não contêm perspectivas sombrias, antes disso, estão
impregnados de otimismo e esperança. Viver, para ele, é uma escolha em oposição
à morte. Em suas reflexões, há um voto de confiança para a humanidade.
Existem muitas interpretações para moral e ética. Alguns até acham que se
trata da mesma coisa, mas há distinção entre esses dois conceitos.
A moral é basicamente uma ordenação, uma hierarquia de valores. É se
perguntar: O que é realmente importante para mim? Qual é o meu ideal de vida? O
que realmente tem importância para mim? Qual sentido eu dou a minha vida? O que
eu considero positivo ou negativo? Qual a definição que faço sobre o bem e o mal?
Peter Nadas, diz que definir essas questões é determinante na busca da felicidade:
“Estas definições serão determinantes na minha busca da felicidade. Na medida em
que eu conseguir realizar na minha vida os valores que considero positivos, poderei
ser feliz”.
Nadas define a moral é uma ordenação, uma hierarquia de valores, que orienta
os posicionamentos que assumimos em função das decisões que tomamos a cada
instante de nossa vida. Em seu texto "Ética na Administração e Responsabilidade
Social do Administrador" ele descreve:
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A moral, sendo ordenação de valores, orienta os posicionamentos que
assumimos em função das decisões que tomamos a cada instante de
nossa vida. Esses posicionamentos têm um papel fundamental na vida
da sociedade como um todo.
Alguns conceitos como “aqui e agora”, como ecologia, como prazer,
realização e até mesmo amor e sexo têm muito a ver com a hierarquia
dos meus valores.
O fato é que somos constantemente chamados a tomar decisões nas
quais, consciente ou inconscientemente, os valores que orientam as
nossas vidas são envolvidos. Se, ao tocar o despertador, de manhã,
eu resolvo continuar dormindo ou levantar-me, estou fazendo uma
escolha entre valores.

Ele diz somos chamados a decidir o tempo interior e as decisões que tomamos
dizem respeito a nossos valores. Cada um de nós ao tomarmos uma decisão, somos
consciente ou inconscientemente levados a decidir levando em conta nossos
valores. A decisão tem a ver com o que construímos no decorrer de nossas vidas,
com nossos valores. Qualquer decisão que for tomada, qualquer caminho que for
tomado, qualquer resolução é uma escolha entre valores.
A ética é definida por Nadas como sendo a ação. Como forma de colocar os
valores em prática, é por onde os valores morais se fazem verdade. Descreve a
ética dessa forma:

A ética, por sua vez, é ação. É a maneira de pôr em prática os valores
morais. É um sistema de balizamento ou de codificação para ser
usado na tomada de decisões. É a forma de traduzir a moral em atos.
Por exemplo, a verdade pode estar numa posição alta na minha
hierarquia de valores. Mas em si, dizer que a verdade ocupa um lugar
importante na minha vida só vai me levar a um estado de
contemplação! Praticar a verdade nos meus atos, não mentir, ser
autêntico, estes são princípios éticos que, em função da importância
que dou ao valor verdade, posso querer inserir na minha vida, na
minha maneira de agir. ("Ética na Administração e Responsabilidade
Social do Administrador", NADAS).

A ética é um instrumento de tomada de decisão. A moral é demonstrada
através da ética, todos os valores que constituem uma pessoa, seus valores morais
são validados na tomada de decisão. É no momento de agir que é possível verificar
a moral de uma pessoa. Se o valor para a pessoa está em ser sincero, ao mentir ela
não está sendo ética, mas ao dizer a verdade ela está sendo ética.
Dessa forma parece bastante simples, mas não é. A verdade é que a prática
dos princípios éticos é bastante complicada. Trata-se de uma prática bastante
complexa, pois a ética exerce o espaço que situa entre o que “É” e o que “Deveria
Ser”, como diz Peter Nadas. “É a constante diferença que existe entre estender a
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mão e alcançar (“Reach and Grasp”). São as nossas atitudes na vida que requerem
uma firme e clara visão dos valores morais que elegemos seguir”.
Na vida individual e particular constantemente surgem dilemas éticos.
Transpondo para a realidade dos negócios, da administração, tornam-se desafios
ainda maiores, pois trata não apenas do individual, mas do coletivo. Conseguir
conciliar valores e questões individuais com valores e questões da empresa ou do
interesse coletivo é tarefa árdua.
1.4 Ética nas relações humanas e nos negócios.
Os atos humanos se realizam no momento em que há uma troca, um
relacionamento com uma ou mais pessoas. No texto: "Ética na Administração e
Responsabilidade Social do Administrador", Peter Nadas se refere aos atos
humanos desta forma:

Os atos humanos são, na sua quase totalidade, atos relacionais. Ou
seja, são atos que se realizam no relacionamento com o outro ou com
os outros. É neste relacionamento que os valores tomam corpo,
quando tratamos com uma ou mais pessoas, com a comunidade, com
a sociedade (que seja na família, na escola, na empresa, na
sociedade...)

Ele coloca que do ponto de vista da ética, destacaria duas atitudes que se
colocam como possíveis neste relacionamento:
 A ética do interesse próprio
 A ética orientada para o outro.
“Na ética do interesse próprio, você proporciona algo ao outro, porque é de seu
interesse fazê-lo”, diz Nadas que também comenta:

Esta perspectiva – cujas sementes foram plantadas pelo filósofo
Thomas Hobbes, no início do século XVII – tem imensas repercussões
no âmbito empresarial, principalmente nas posições de Milton
Friedman, da famosa escola de Chicago e do capitalismo do laissezfaire, ou, mais atualmente, do liberalismo e do neoliberalismo.

Nessa passagem do texto ele se refere ao interesse em obter lucros e em
manter e promover ações visando o lucro. Como acontece no capitalismo.
Nadas, fala também que de acordo com os seguidores dessa escola, a
responsabilidade social da empresa consiste única e exclusivamente em aumentar o
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seu lucro, maximizar os seus retornos. “Logo, tudo o que se faz na empresa e nos
negócios tem por objetivo o cumprimento da responsabilidade”.
As ações das empresas que demonstram preocupação com os empregados,
com a qualidade, com o bem estar da comunidade, enfim, tudo o que se faz pelos
outros, justifica-se apenas no caso da ação resultar em maximização de resultados
econômicos da empresa ou do negócio. Ou seja, lucro.
Os defensores da teoria do interesse próprio, como limites éticos da ação neste
contexto, admitem apenas que os negócios sejam feitos dentro da lei, tudo deve ser
praticado dentro da lei.
“Nesta perspectiva, aliás, conforme Hobbes, a lei resulta de um contrato que os
indivíduos agrupados em comunidades ou sociedades fazem entre si, abandonando
parte de suas liberdades para obter segurança” diz Nadas.
Tratando-se então de uma ética onde o recurso econômico é o valor maior.
Uma ética em que a vantagem econômica é o valor mais importante e visa
fundamentalmente à sobrevivência.
Já a ética orientada para os outros “tem por objetivo básico a valorização do
outro para o benefício do todo”, define Nadas. Parte do principio de que só há
realização pessoal se fizer o outro feliz, de que é fazendo a felicidade do outro que
vou me realizar, que vou ser feliz e me sentir bem. Nadas acredita que:

[...] é fazendo o outro feliz que eu vou me realizar, que eu vou me
sentir bem, feliz. É na medida que os outros crescem que o grupo
todo, ao qual também pertenço, vai crescer. Os outros não são mais
simples instrumentos de minha realização; a minha realização
depende da realização da comunidade, da genuína realização de cada
um dos outros.

Ele acredita que a felicidade a partir da ética orientada para o outro só
acontece quando o coletivo é envolvido. Quando o bem do outro acontece. Quando
o outro cresce. Quando a comunidade é beneficiada. A realização pessoal é atingida
quando comunidade se realiza.
Projetando a ética orientada para os outros, para os termos empresariais, isso
significa uma filosofia ou uma ética do serviço. Nadas, diz que “É na medida que o
meu produto, a maneira de produzi-lo, e tudo o que faço em relação a ele
representarem um serviço para o mercado (ou seja, acrescentarem valor), é que
minha empresa poderá obter um resultado econômico válido. E sobre isso ainda
discorre:
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Nesta perspectiva, o valor maior é a solidariedade, a profunda
interdependência humana, o crescimento do outro. Este é o objetivo. O
lucro, o benefício econômico, é um subproduto.
Indispensável, sem dúvida, para a continuidade da comunidade de
trabalho que é a empresa, mas que só vai existir se as outras
condições forem preenchidas.

Aqui Nadas coloca o lucro como subproduto da valorização humana, do
reconhecer que somos ligados e dependentes um do outro.
Enquanto à ética do interesse próprio beneficia as pessoas visando o lucro e
esse benefício só é válido se o lucro for alcançado, à ética orientada para os outros,
trás a ideia que só vale a pena obter lucro se antes eu fizer os outros felizes, o lucro
é válido quando acrescenta valor.
Outro autor que fala sobre o tema é Leonardo Boff, no livro: Ethos Mundial: um
consenso entre humanos. Neste livro o autor trata basicamente sobre ética e moral.
A ação humana é fundamentada no agir moral, particular de cada indivíduo.
Por tanto, obedece a uma necessidade de construção. De acordo com Leonardo
Boff, temos que ter uma orientação de ética individual que direcione para o
planetário. A saída dos problemas da sociedade é construir um universo ético.
Moral é tudo aquilo que pode ser feito, possibilidade de agir. Ética é a reflexão
sobre o agir. Não existe ética sem moral, mas existe moral sem a ética. A ética é um
pré- requisito para que a globalidade exista, é um consenso entre humanos que faz
com que todos tenham a necessidade de reproduzir a ética através de valores como
a moral.
A moral (prática) e a ética (teoria) são ferramentas para chegar ao Ethos
Planetário, desencadeando assim, as ações.
Essa identidade planetária, compreensão de vida para as gerações futuras, são
possíveis a partir da construção de princípios decorrentes dos conflitos: Social
(individuo autônomo); Questões do trabalho (produção que não está mais centrada
no uso dos humanos levando a um desemprego estrutural) e Ecologia (entender a
Terra como um sistema).
Para construir um consenso ético, ou seja, a possibilidade de construir um
entendimento dos princípios valorativos das atividades humanas é necessário
entender a argumentação necessária que o autor faz para uma ética planetária. São
elas:
- o utilitarismo social;
- as éticas do discurso comunicativo e da justiça;
- a ética baseada na natureza;
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- a ética enraizada nas tradições religiosas da humanidade;
- a ética fundada no pobre e no excluído;
- a ética fundada na dignidade da Terra.

1.5 O papel da empresa
Peter Nadas não acredita que uma empresa é um fim em si mesmo, pois as
pessoas não criam empresas só por criarem. Elas têm uma finalidade ao fazer isso.
Nadas diz:

Creio que todos hão de concordar se eu disser que a empresa não é
um fim em si mesmo. Ninguém em sã consciência cria uma empresa
só por criar uma empresa”. E completa: A empresa, geralmente, é um
instrumento na consecução de um objetivo maior. Mas que tipo de
instrumento? É aí que surgem várias filosofias e interpretações. O
objetivo por trás da empresa poderá ser, exclusivamente, produzir
lucro?

E completa:
Como vimos, há os que afirmam que sim. Mesmo neste caso, porém,
este não pode ser um objetivo final, a não ser que o empresário
guarde todo o lucro numa conta bancária ou enterre no jardim. Neste
caso, seu objetivo final será o de tornar-se o defunto mais rico do
cemitério! De qualquer modo, em algum momento, estes lucros
acabarão por produzir riquezas que se espalharão pela sociedade.

Na visão de pensadores mais modernos, como Peter Drucker, por exemplo, a
empresa bem sucedida nos dias atuais será aquela que se preocupa em acumular
conhecimentos tecnológicos, conhecimentos organizacionais e só assim conseguirá
acumular capital.
Se na primeira fase agrícola, que Alvin Toffler chama de “primeira onda”, a
terra era o fator decisivo de produção e, em tempos mais recentes como na
“segunda onda” da revolução industrial, era o capital, representado na figura de
prédios, maquinário e bens instrumentais, hoje, o fator decisivo é o conhecimento
tecnológico e organizacional (a “terceira onda”). Segundo Nadas.
Quem conseguir concentrar esses conhecimentos em si mesmo, ou seja, o
próprio ser humano terá sucesso.
Conceito esse que está claramente exposto nas reflexões de outro estudioso
do assunto, o Papa João Paulo II na sua Encíclica Centesimus Annus, que o
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completa ao afirmar: “A finalidade da empresa não é simplesmente a produção de
benefícios, mas principalmente a própria existência da empresa como comunidade
de pessoas que, de diversas maneiras, buscam a satisfação de suas necessidades
fundamentais e constituem um grupo particular a serviço da sociedade inteira”.
(NADAS)
Segundo Nadas:

Tanto na visão de Drucker como na de João Paulo II, estes conceitos
implicam numa série de compromissos que a empresa assume, tanto
com a sociedade em que se insere quanto com as pessoas que a
integram: a comunidade, os clientes e os fornecedores, os aportadores
de recursos públicos ou privados, o governo; as condições de
trabalho, a capacitação dos seres humanos a ela ligados, a utilização
de métodos participativos, etc.

Porém torna-se necessário tomar cuidado para não cair no extremo oposto da
tese do “lucro como única finalidade”. Não se pode atribuir à empresa toda a cartga
de responsabilidade social. Responsabilidade essa que o governo quer fugir de
qualquer forma por não ter a capacidade de assumir sua enorme dívida social.
Ndas diz: “A posição intermediária adequada, segundo escreve o professor
Ernesto Lima Gonçalves consiste em respeitar a tríplice realidade da empresa:
econômica, humana e social”.
E sobre o assedio que sofrem a comunidade empresarial sobre questões éticas
que os colocam em níveis baixos de confiabilidade, Nadas diz:

Por se ver assediada de todos os lados pelas diversas filosofias e
éticas que vimos a comunidade empresarial, na verdade, está confusa
e perdida. Não é de estranhar que nas diversas pesquisas que
procuram medir a confiabilidade de diversas categorias sociais tanto
nos Estados Unidos quanto na Europa e também no Brasil, os
empresários quase sempre aparecem nos últimos lugares, junto com
os políticos... Seria preciso debruçar-se com cuidado sobre as
diversas perspectivas que se abrem e escolher cuidadosamente os
caminhos mais adequados, mas as pressões do imediato nem sempre
permitem que o empresário se ocupe com essas questões.

Certa coisa fundamental e de extrema importância é que neste momento
histórico as pessoas, de qualquer condição ou nível social dedicam-se as atividades
nas empresas. Esse ambiente organizacional influencia fortemente sobre sua
maneira de ver o mundo. Sendo assim, o comportamento ético das empresas – que
se faz presente na figura do comportamento ético de seus gestores – terá influencia
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decisiva sobre o comportamento das pessoas que estão ligados a ela direta ou
indiretamente.
Neste sentido, a ação que os gestores assumem administração da empresa
impacta as pessoas da empresa, seu comportamento dentro e fora da empresa e
também o comportamento de toda a sociedade. Por isso o gestor tem papel
importante e é necessário que lembrem-se disso ao tomar uma decisão e devem
assumir uma postura ética.
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Capítulo II – Práticas empresariais
2.0 Ética e responsabilidade social.
Na verdade, a ética, que entendemos como a maneira de pôr em prática nossa
hierarquia de valores morais, e o exercício da responsabilidade social da empresa
andam de mãos dadas. E esta é uma visão bastante complexa diante das pressões
do mercado e de outras de todo tipo às quais os administradores são submetidos
diariamente nas suas tarefa.
No livro: “Ética nas Empresas”, a Professora Laura Nash faz uma lista de trinta
itens que influenciam as decisões do dia a dia do administrador. Alguns deles são:









Ganância
Relatórios distorcidos
Inadimplência/fraude
Deslealdade
Má qualidade
Favoritismo
Conflito de interesses
Falsidade ideológica, etc.

No Brasil, deveria ser acrescido a essa lista um item que ganha cada vez mais
importância: a filosofia do “mais ou menos”, que se mostra estranhada em todos os
aspectos da vida nacional.
Distinção entre o certo e o errado, a clareza do agir, que infelizmente não se
ensina mais nas escolas e nas famílias e é cada vez menos praticado no contexto
empresarial, traz para o país um volume gigantesco de problemas, que as vezes não
reconhecemos.
Se realmente quisermos nos relacionar em termos de igualdade com o
chamado “Primeiro Mundo”, aí se encontra um grave problema de ética e
responsabilidade social que precisa ser resolvido.
Nadas diz:

Lembraria aqui, apenas a título de exemplo, as dificuldades causadas
pela falta de pontualidade e pela falta de garantia de uma qualidade
continuada nas exportações; a mentalidade do querer “levar vantagem
em tudo” etc.
Mas o que eu quero dizer efetivamente é que, queiramos ou não, na
administração dos negócios, somos constante e permanentemente
envolvidos em decisões que devem ser tomadas e nas quais o
posicionamento ético que assumimos é fundamental. E nestas
decisões, se os valores em nome dos quais a empresa está no
mercado não forem muito claros na cabeça dos administradores,
corre-se, no mínimo, o risco de ser incoerente e, quase sempre, o de
tomar a decisão errada.
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As empresas estão tentando ajudar os seus gestores neste sentido,
estabelecendo um “código de ética” ou “credos” que coloquem esses valores em
evidência que esclareçam e traduzam todo instrumental de trabalho como, por
exemplo, as empresas Boeing, Johnson & Johnson, J. C. Penney, Vale do Rio Doce,
etc. usadas como exemplo por Nadas, que ainda diz:

A nossa tendência, como administradores eficientes que somos, é de
tomar sempre as nossas decisões em função da relação custobenefício (ou, como diz o americano, o “bottom line”). Ora, em muitas
situações, os valores morais e os princípios éticos que estão em jogo
não permitem – ou não deveriam permitir – a montagem deste tipo de
equação. Conta-se que na década de 30, quando o lendário Alfred
Sloane era presidente executivo da General Motors, apresentaram-lhe
o vidro de segurança para ser usado nos para-brisas dos carros. Ele
teria recusado, dizendo: “Se eu aceitar todas as bobagens que me são
propostas, onde vai parar o dividendo dos acionistas?” Quantas
pessoas morreram ou foram desfiguradas por causa dessa decisão?
Ainda no mesmo contexto, eis uma frase que ouvi, certa vez, de um
executivo: “Não adianta filosofar muito: o nosso principal motivador é o
lucro. Em segundo lugar, procuramos evitar que o nosso produto mate
os nossos clientes”. Em segundo lugar?

Ficando claro que o valor principal da empresa é exclusivo em termos de
responsabilidade social da empresa é o de ter lucro, qualquer outro valor que venha
a atrapalhar como assuntos relativo a seres humanos, à ecologia ou outros do
mesmo tipo passaram automaticamente para segundo plano.
Nadas considera outro critério de valor que influencia nas decisões que é a
natureza que atribuímos à empresa. E completa:

Se a nossa ética for a da solidariedade, a empresa será a comunidade
de pessoas, como vimos antes. Se, por outro lado, for a ética da
sobrevivência, a empresa tenderá a se transformar numa mercadoria,
a ser transacionada no mercado pelo melhor preço possível. E o
melhor preço possível depende, evidentemente, da situação que
demonstra o balanço da empresa. Já estamos produzindo balanços
semestrais e logo, como os americanos, estaremos produzindo
balanços trimestrais. O prazo que a empresa tem para apresentar
lucro vai se tornando cada vez mais curto, para ser mais facilmente
negociável, como mercadoria. E, naturalmente, as decisões vão sendo
tomadas com base nesta necessidade de lucro a curto prazo. O que
se pergunta é “como fica o empregado, como fica o cliente, nesta
perspectiva?” As empresas japonesas, como a Honda, por exemplo,
que baseiam sua abordagem empresarial sobre o relacionamento em
longo prazo com o cliente, não estariam tendo o sucesso que têm por
causa desta visão?

Peter Nadas, conclui:
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Se eu tivesse de terminar com algumas sugestões em termos de ética e
responsabilidade social das empresas, eis o que eu diria:










Vamos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Vamos procurar dar
trabalho ao maior número possível de pessoas. Talvez não estejamos
desta forma, produzindo diretamente mais riquezas, mas estaremos
certamente conferindo mais dignidade a um número maior de famílias.
Vamos também valorizar as pessoas, dando a cada uma a possibilidade
de participar efetivamente da empresa, não só, demagogicamente,
através de uma parcela de seu resultado econômico, mas principalmente
através da participação na construção de seus resultados (Balanço
Social).
Vamos valorizar a pequena empresa, aquela em que o relacionamento
humano ainda prevalece e as pessoas não se transformam em peças de
engrenagens.
Vamos valorizar a obra de nossas próprias mãos, o nosso próprio
trabalho, fazendo-o simplesmente bem feito, deixando para lá o “quebragalho” e o “mais ou menos”.
Vamos valorizar nossas escolas e universidades, nossos meios de
comunicação social, nossas famílias, fazendo deles muito mais do que
focos de preocupação econômica, mas locais de transmissão de valores
éticos que tanto abandonamos nestas últimas décadas.
Vamos valorizar o futuro, as gerações de nossos filhos e netos, que têm o
direito de esperar que nossa avidez, nossa ganância e nossa sede de
lucro imediato não inviabilizem o mundo que lhes deixarmos.

A questão da responsabilidade social deve andar lado a lado com a ética. Sem
valores éticos torna-se impossível realizar ações de responsabilidade social de
forma digna e idônea. Muitas são as duvidas levantadas atualmente sobre esse
assunto. Alguns alertam para ações de puro interesse comercial, outros dizem que
são ações louváveis, mas independente do verdadeiro motivo que impulsiona a
comunidade empresarial a investirem em ações de responsabilidade social, uma
questão deve ser pensada: As ações trazem benefícios para a sociedade ou não?
Se trouxerem isso torna essas ações relevantes para a sociedade. O fato de
beneficiar o maior número de pessoas possíveis deve ser considerada. Caso não
tragam benefícios ou prejudiquem uma parte da sociedade esse movimento por
parte das empresas se torna ruim.
Pensamos que essas ações devem ser sem nenhum interesse, mas isso se
torna improvável ao pensarmos que uma empresa precisa obter lucros, então
devemos levantar a hipótese de que o importante é que alguma coisa está sendo
feita, mesmo que por trás exista certo interesse. As ações se tornam válidas.
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2.1 Responsabilidade Social
No decorrer do tempo muitos conceitos foram atribuídos a expressão
“Responsabilidade Social”. Uma das conseqüências mais negativas dessa
imensidão de conceitos foi a distorção e a manipulação voluntária, por parte de
alguns grupos de interesse, do significado do termo, em sua essência. Além de um
problema relativo a duvida que gira em torno do tema, que é a questão: com relação
a quem, exatamente, a empresa tem responsabilidades sociais?
Na sociedade existem muitos grupos de interesses particulares e que entram
em conflito entre si. Dessa forma, a empresa pode atender os interesses públicos
sem que leve em consideração os seus interesses particulares? Estas questões são
levantadas quando busca-se entender a empresa como uma empresa com
responsabilidade social.
Um bom exemplo para demonstrar a multiplicidade de interpretações sobre o
conceito “responsabilidade social” é a citação do pensamento de Thomas Zenisek:

Para uns é tomada como uma responsabilidade legal ou obrigação
social; para outros, é o comportamento socialmente responsável em
que se observa a ética, e para outros, ainda, não passa de
contribuições de caridade que a empresa deve fazer. Há também, os
que admitam que a responsabilidade social seja, exclusivamente, a
responsabilidade de pagar bem aos empregados e dar-lhes bom
tratamento. Logicamente, responsabilidade social das empresas é
tudo isto, muito embora não sejam, somente, estes itens isoladamente.
(33)

Em um aspecto mais amplo, podemos dizer que a “responsabilidade social”
vem sendo aprimorada no decorrer dos anos, como consequência das mudanças
ocorridas nas estruturas organizacionais. As empresas se viram obrigadas a
repensar em seu comportamento, em como a sociedade enxergava as empresas e
observando a necessidade de se incorporar a um novo contexto social de
responsabilidade com a sociedade. As empresas se atentaram para a necessidade
de oferecer uma retribuição à sociedade.
Friedman, assim como outros estudiosos conservadores, parte do principio de
que tal prática não está de acordo com uma economia de mercado, representando
um ônus para a empresa, ou seja, a pratica social acarreta um custo adicional que
reduz sua eficácia no que diz respeito aos lucros que a empresa almeja.
Há que se considerar que essa forma de pensar já não se adéqua ao modelo
empresarial que vigora nos dias de hoje. Isso porque torna-se cada vez mais difícil
para empresários que visam apenas lucros, sobreviver em um mercado cada vez
mais competitivo, com o poder do público vigorando e com perfil de consumidor
cada vez mais exigente que sabe o que quer e com consciência do seus direitos.
Por outro lado, olharmos apenas pelo aspecto econômico o argumento também,
perde uma parte substancial de sua validade.
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Nos dia de hoje as empresa precisam oferecer mais do que produtos e serviços
perfeitos, as questões sociais tornam-se fator imprescindível para o seu crescimento
em todos os níveis a consolidação de uma imagem institucional cada vez melhor.

2.2 Sustentabilidade
De acordo com o dicionário Aurélio, o termo sustentável, provém do latim
sustentare (sustentar; defender; favorecer; apoiar; conservar; cuidar).
O conceito de sustentabilidade se tornou necessário tanto quanto a contenção
dos resultados exaustivos que o planeta e seus habitantes têm sofrido após séculos
de exploração, sem medidas, dos recursos naturais. Exploração essa que veio
acompanhada da crescente e acelerada ação do sistema capitalista. Se não, apenas
como consequência desse sistema.
Recentemente o conceito tornou-se um princípio, segundo o qual se faz crer
que o uso indevido dos recursos naturais para a satisfação de necessidades de hoje
não podem comprometer a satisfação das futuras gerações, o que vincula a
necessidade de pensar em sustentabilidade no longo prazo.
Após Segunda Guerra Mundial foi retomada a produção industrial que se
intensificou com o fim da Guerra Fria, com a vitória do capitalismo sobre o
comunismo, com a globalização, junto à tecnologia da informação e ao uso de
campanhas publicitárias – criadoras de necessidades e de desejos baseados em
status – expande ainda mais suas possibilidades de ampliar o mercado e o
consumismo indiscriminado em escala mundial. Surge então à crença de progresso
ilimitado. Ou seja, conforme surja uma necessidade serão feitas ações para suprir
essa necessidade.
MARINA MOSCOVISI apud MARX (1983, p. 149):
“[...] põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade,
braços e pernas, cabeça e mãos, para apropriar-se da substância natural em uma
forma utilizável para sua própria vida. Na medida em que o homem, mediante este
movimento, atua sobre a natureza exterior a ele e transforma, modifica ao mesmo
tempo a sua própria natureza”.
Essa dialética se dá em qualquer sociedade, mas apesar disso é sob o olhar
capitalista que as apropriações dos recursos naturais e da força de trabalho através
da mais-valia (segundo MANDEL (1982, p. 413) “Na sociedade capitalista a mais
valia é produzida pelos trabalhadores assalariados e apropriada pelos capitalistas”),
se faz em função da população de excedentes, geração de lucro e acumulo de
riqueza.
Os “países de Terceiro Mundo” entram na corrida pelo desenvolvimento,
liderados pelos Estados Unidos e com apoio da Europa. “Esse modelo de
desenvolvimento, é criticado pelos efeitos perversos que promoveu”, como afirmam
SCOTTO, CARVALHO e GUIMARÃES (2009, p. 18), como se sabe esse modelo de
acumulação e concentração de renda privilegia apenas uma pequena parte da
população, intensificando a desigualdade social, sem dizer da degradação do meio
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ambiente e todos os seus desdobramentos, como a comunidade planetária vivencia
no momento, ao exemplo de: efeito estufa, aquecimento global, derretimento das
geleiras, tsunamis, furacões e os mais diversos desequilíbrios naturais.
Na “sociedade do desperdício”, assim como refere-se DOWBOR (2008), a
desigualdade que impede, exclui e marginaliza as pessoas, mantém seus possíveis
talentos, capacidades, habilidades e conhecimentos inexpressivos, ou seja, a atitude
excludente da sociedade capitalista gera desperdício em níveis e âmbitos diversos,
para todos e não apenas para os excluídos.
A falência do modo de produção capitalista e a crescente percepção da crise
ambiental conduzem a propostas que buscam a superação desse modelo e a
reformulação da lógica que o gerou, como já eram apontadas por movimentos
ambientalistas antes dos anos 80. Estes já vinham discutindo a questão, entretanto,
apenas quando o mundo se viu frente a graves problemas deflagrados pelas
mudanças climáticas e o esgotamento sustentável, vieram à tona e parecem estar
adentrando as agendas políticas.
O texto “Sustentabilidade nos Discursos Organizacionais: Uma Luz no Fim do
Túnel ou Perfumaria?” Com autoria de Sabrina Soares da Silva e Ricardo Pereira
Reis, discute a questão da sustentabilidade e tem como objetivo compreender como
a sustentabilidade é conceituada nas empresas, descrevendo os significados a ela
atribuídos. Nele são apresentadas algumas definições de sustentabilidade:
Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. (p.
2)
Entre cientistas de língua hispânica, costuma-se discutir a tradução correta do
termo em duas frentes: a primeira acredita que sustentabilidade deriva de
sostenibilidad, de sostener, que significa ser mantido; a segunda defende que sua
origem é sustentabilidad, de sustentar, que indica manter. Esse termo passou a ser
utilizado, muitas vezes, como um simples atributo retórico ou um recurso linguístico
para dissimular a defesa de interesses particulares. (p. 2)
Os autores também falam sobre as organizações a partir da sustentabilidade.
Nas organizações, o termo sustentabilidade tem estado presente em diversos
discursos que buscam justificar os impactos das diferentes atividades produtivas
sobre o ambiente e legitimar sua atuação frente à sociedade. (p. 2)
As organizações buscam, então, justificar suas ações frente à sociedade,
utilizando diferentes estratégias de comunicação. Uma das principais é a elaboração
de relatórios de sustentabilidade, que têm como objetivo divulgar o desempenho
social, ambiental e econômico das organizações. (p. 2)
De acordo com os autores as organizações se envolvem com questões
ambientais, pois ao longo dos últimos anos as organizações têm buscado adotar
uma postura mais preocupada com os diversos problemas socioambientais. Essa
mudança de postura tem sido impulsionada pelo desenvolvimento da legislação
ambiental e maior cobrança da sociedade e do mercado. Uma das primeiras formas
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pelas quais se buscou indicar uma maior preocupação nas organizações com a
sociedade e o ambiente como um todo foi através da responsabilidade social.
Recentemente, a responsabilidade social passou a ser denominada, por alguns
autores, como responsabilidade socioambiental, na busca de se incluir
preocupações ambientais àquelas sociais nas organizações.
Segundo eles, a filantropia empresarial pode ser vista, fundamentalmente,
como um ato econômico, por se orientar por interesses e lucros da própria empresa,
mas possui também dimensões sociais, por envolver preocupações altruístas e
políticas, se relacionando à imagem organizacional. (p. 4)
Quando as organizações buscam responder às demandas específicas de seus
acionais, a atuação mais comum é a ligada às boas práticas de governança
corporativa. A noção de governança corporativa surgiu, segundo o Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC, 2010), para superar o conflito de agência
decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial. (p. 4)
Ainda entre as respostas da organização aos interesses de mercado, mas
atendendo também a exigências legais, foram desenvolvidos os conceitos de
produção mais limpa e ecoeficiência, como uma forma de refletir mudanças nos
processos produtivos. O conceito de produção mais limpa está associado à adoção
de uma estratégia ambiental, preventiva e integral. (p. 4)
Os autores definem ecoeficiência como aquela que é obtida pela entrega de
mercadorias e serviços, a preços competitivos, que satisfaçam às necessidades
humanas e tragam qualidade de vida, enquanto reduzem os impactos ecológicos e a
intensidade do uso de recursos, para um nível alinhado à capacidade estimada de
sustentação da Terra.
Essas diferentes formas de preocupação socioambiental por parte das
organizações têm sido associadas à sustentabilidade organizacional, ainda que a
sustentabilidade, em seu conceito originado derivado da Biologia, esteja mais
associada à manutenção do ecossistema como um todo, e não apenas da
organização e dos recursos necessários para a manutenção de sua produtividade e
lucratividade. (p. 5)
A sustentabilidade estaria, então, ligada a uma noção de coletividade que vai
muito além daquela presente nas outras formas de atuação organizacional com fins
socioambientais, pois essas têm finalidade predominantemente individualista. Para
que exista sustentabilidade, princípios mínimos de austeridade, sobriedade e
simplicidade precisam prevalecer, de forma que sejam respeitados os limites
impostos pela disponibilidade de recursos ambientais.

2.3 Qualidade de Vida no Trabalho – QVT
A abordagem clássica da Teoria da Administração aponta que as primeiras
demandas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surgiram a partir da Revolução
Industrial e da precariedade das condições de trabalho que caracterizavam esse
período. O termo “qualidade de vida no trabalho” começou a ser utilizado na década
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de 1950 a partir dos experimentos de Eric Trist e seus colaboradores, preocupados
em analisar e reestruturar as tarefas para tornar a vida dos trabalhadores menos
penosa (FERNANDES, 1996). Nos anos de 1960 os estudos da QVT foram
marcados pela preocupação crescente da sociedade dos Estados Unidos acerca
dos efeitos do trabalho sobre a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e sobre a
satisfação com o trabalho. Os estudos sobre a QVT naquele país seguiram até
meados dos anos de 1970, mas foram interrompidos pelo aumento da preocupação
nacional com problemas econômicos, com consequente diminuição do interesse
pela QVT.
A partir de 1979 os americanos perceberam que outros países, especialmente
o Japão, estavam adotando novos modelos gerenciais que provavelmente estariam
melhorando sua efetividade.
Para ajudar a aperfeiçoar a produtividade a fim de encarar a concorrência
internacional, os americanos se voltaram novamente para a QVT. Vários centros de
estudos foram criados para desenvolver projetos nessa área. No início dos anos de
1980 havia muitas frentes de estudos tentando entender exatamente o que
significava a QVT e como poderia ser usada para melhorar as organizações. No
Brasil, os esforços pela QVT também decorreram da busca de competitividade das
empresas com a abertura para importação de produtos estrangeiros e da corrida
para a implantação dos Programas de Qualidade Total (FERNANDES, 1996).
Nos dias de hoje, os conceitos de QVT vêm sendo aplicados em um ambiente
organizacional globalizado, competitivo e dinâmico, impulsionado por mudanças
ocorridas na economia mundial, na inovação e difusão tecnológica, nas relações
sociais e políticas e nas relações de trabalho. No Brasil, a abertura da economia, a
implementação de programas de estabilização monetária e as reformas
constitucionais deram uma dimensão ainda maior a essas transformações. Dentro
desse contexto, a qualidade passou a ser gestada em muitas organizações como
forma de se aproximar da produtividade e de processos de mudanças que levassem
à melhoria de sua posição competitiva no mercado. Nessa lógica, os gestores
passaram a identificar, analisar e investir nos fatores determinantes do resultado. A
compreensão de que “o homem é o principal elemento diferenciador e o agente
responsável pelo sucesso de todo e qualquer negócio” (FERNANDES, 1996, p.11)
tem estimulado as organizações a investirem na QVT dos funcionários como parte
da gestão estratégica de pessoas.
Numa perspectiva ampla, a QVT considera os empregados como seres
humanos integrais – o chamado enfoque biopsicossocial – e está baseada numa
visão ética da condição humana (MAXIMIANO, 2008). Por essa razão inspira uma
nova forma de administrar o bem-estar nas organizações. Trata-se de um processo
em construção, que requer dos gestores organizacionais competências e
habilidades complexas – como a de gerenciar a partir das diversas interfaces
tecnológicas e sociais impostas pelos ambientes globalizados – e que circunscrevese num ambiente no qual alguns fatores de gestão são considerados críticos para o
sucesso (LIMONGI-FRANÇA, 2004).
Muitas empresas estão aderindo a QVT e a tendência é que cada vez mais
empresas sejam adeptas a QVT, pois é uma forma de manter as pessoas
motivadas, de fazê-las sentir-se bem e de valorizar as pessoas. O ser humano está
em busca disso. Além do que hoje em dia, as empresas devem se preocupar com
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qualidade de vida no trabalho porque trata-se de uma questão estratégica da
empresa. Funcionários felizes produzem mais.
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Capítulo III – Gestão e Espiritualidade nas Empresas
3.0 Espiritualidade
Afinal o que é espiritualidade?
Muitas pessoas associam “espiritualidade” a “práticas devocionais”.
No livro Espiritualidade: Um caminho de transformação, LEONARDO BOFF,
descreve um dialogo de algumas pessoas com Dalai-Lama, logo após finaliza:
“Parece-me que o principal a ser retido desse pequeno diálogo com Dalai-Lama é
que espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança”.
BOFF, diz que o ser humano é um ser de mudanças, pois nunca está pronto,
está sempre se fazendo, física, psíquica, social e culturalmente. Mas que as
mudanças são diferentes. Algumas são superficiais, outras quantitativas ou
superficiais que não transformam nossa estrutura de base.
Também fala sobre as mudanças interiores, essas são capazes de dar um
novo sentido a vida.

Mas há mudanças que são interiores. São verdadeiras transformações
alquímicas, capazes de dar um novo sentido a vida ou de abrir novos
campos de experiência e de profundidade rumo ao próprio coração e
ao mistério de todas as coisas. Não raro, é no âmbito da religião que
ocorrem tais mudanças. Mas nem sempre. Hoje a singularidade de
nosso tempo reside no fato de que a espiritualidade vem sendo
descoberta como dimensão profunda do humano, como o momento
necessário para desabrochar pleno de nossa individuação e como
espaço da paz no meio dos conflitos e desolações sociais e
existenciais. (BOFF, p. 14)

Ele descreve a espiritualidade como uma necessidade para resoluções de
conflitos e problemas de cunho social, particular e interior do indivíduo.
Neste ponto torna-se necessária a distinção e relação entre espiritualidade
entre espiritualidade e religião. Não sendo necessário separar mais distinguir a
relação.
Leonardo Boff cita Dalai-Lama e diz que assume a mesma posição que ele:

Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à
salvação pregada por qualquer tradição de fé, crença esta que tem
como um de seus principais aspectos a aceitação de alguma forma de
realidade metafisica ou sobrenatural, incluindo possivelmente uma
ideia de paraíso ou nirvana. Associados a isso estão ensinamentos ou
dogmas religiosos, rituais, orações e assim por diante.
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Considero que espiritualidade esteja relacionada com aquelas
qualidades do espirito humano – tais como amor e compaixão,
paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção
de responsabilidade, noção de harmonia – que trazem felicidade tanto
para a própria pessoa quanto para os outros. Ritual e oração, com as
questões de nirvana e salvação, estão diretamente ligados a fé
religiosa, mas essas qualidades interiores não precisam ter a mesma
ligação. Não existe portanto nenhuma razão pela qual um individuo
não possa desenvolvê-las, até mesmo em alto grau, sem recorrer a
qualquer sistema religioso ou metafísico. (BOFF, p. 15 - 16)

A espiritualidade está ligada a ações que transformam o interior do ser. A
essência da espiritualidade está na transformação espiritual. A transformação
começa no interior, mas não termina ai. A partir do interior a transformação
desencadeia uma rede de transformações na comunidade, na sociedade, nas
relações com a natureza e com o universo inteiro.

3.1 Espiritualidade na gestão
Parece que “gestão” e “espiritualidade” são coisas extremamente distantes e
lógicas incompatíveis.
Afonso Murad fala de como “gestão” e “espiritualidade” parecem dois mundos
diferentes, o universo da gestão movimenta-se na ótica da eficiência, do resultado,
da relação constante com o mercado e o cliente, da competição, da inovação, da
negociação, da rapidez em assimilar mudanças e antecipar-se ao futuro. O mundo
religioso dá a impressão de ser o oposto. Ele gira em torno de valores sólidos, da
gratuidade. Do reforço da identidade, da busca do que é perene e estável, em ritmo
diferente do tempo cronológico.

Até os termos são diferentes. Se alguém fizer uma lita dos conceitos
fundamentais de marketing, escreverá: necessidade, desejo,
demanda, produto, valor, satisfação, qualidade, troca, transação,
relacionamento e mercado. Se pensar numa ação religiosa, utilizando
temos teológicos cristãos, colocará: Deus, salvação e pecado, graça,
revelação, igreja, evangelização, fraternidade etc.

A questão que se mostra é: Como romper a distância e ajudar as pessoas a
levarem o bem de um lado para o outro? Como associar uma questão a outra? É
possível gestão e espiritualidade caminharem juntas?
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3.1.1 Gestão e espiritualidade
Após conhecermos e saber do que se trata a gestão, chegou a hora de
associar a Espiritualidade.
Espiritualidade não é um conceito relacionado a religião e sim um trabalho em
equipe motivacional. Precisa-se deixar claro que espiritualidade não tem a ver com
religião, mas com o relacionamento entre as pessoas. È no relacionamento
interpessoal que se dá a espiritualidade.
A Teologia está intimamente ligada à questão da espiritualidade. A teologia
pode ser estudada como uma reflexão crítica da realidade, a partir de duas visões
distintas: Sociedade e Religião.
De acordo com a visão religião, ser Ateu significa formar o conhecimento sem
pensar em Deus. A teologia também estuda a fé e um dos problemas encontrados é
não conseguir fazer a compreensão da realidade.
Com a visão da realidade, o homem precisa aprender o mundo, ele precisa
conhecer o mundo para se posicionar e ter a possibilidade de existir. Produzimos
ações como a gestão.
O homem tenta deixar sua marca. A possibilidade de existir se orienta na
possibilidade de produzir um significado (atribuir um sentido).
Na constituição do ser humano existe uma ambiguidade entre a animalidade e
a espiritualidade. A humanidade analisa o comportamento e a ação do ser humano.
A animalidade representa o ser, o real. A espiritualidade representa o que o
ideal, deve ser. Os dois conceitos juntos fazem um juízo entre o bem e o mal. A
ambiguidade pode ser explicada nos valores de luta entre o bem e o mal.
No livro: Teologia e Outros Saberes: Uma introdução ao pensamento teológico,
José Décio Passos faz uma abordagem baseada nas necessidades e proposições.
Fala sobre a importância para que se estude teologia e apliquem na gestão
empresarial, quais seriam as propostas da teologia em diferentes ambientes.
No primeiro capítulo ‘’A justa medida do ser humano e do mundo’’, busca
entender o homem, diferenciando os processos de humanização e hominização.
O homem está em busca dele mesmo, para ele a adaptação não é suficiente, é
necessário aprender o mundo. O mundo para o homem é uma realidade
desconhecida. O homem precisa conhecer o mundo para que se possa posicionar e
ter a possibilidade de existir. Segundo o autor, esse processo de autoconhecimento
é chamado de conhecimento reflexivo.
Hominização é o processo no qual o homem se afasta da natureza para a
criação de suas próprias leis, ou seja, desde um primata até a forma atual de
homem utilizando da capacidade física e desenvolvendo a intelectual, por tanto, não
há história sem homem e não há humano sem história.
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O processo de humanização decorre do processo de hominização, mas nesse
novo processo o homem tem a vontade de criar um espaço, qualificar outros valores
diferentes da natureza, criando as características básicas que diferem o homem:
psíquico e cultural.
Nesta primeira parte é levanta uma questão de altíssima importância sobre se
o homem é composto de uma grandeza (superior aos outros) ou de uma pequenez
(por se achar superior acaba sendo inferior)? Dentro da história existe um processo
de evolução (mudança e transformação), que nos leva a observar as evoluções no
universo e concluir que o homem é um ser contingente e enigmático. Contingente
por fazer as coisas que são obrigações decorrentes do ambiente vivido. Tudo aquilo
que é produzido é impulsionado por bem materiais, ou seja, homens são produtos
de genes eguistas. Enigmático por ser uma surpresa, algo ainda não desvendado.
De acordo com o conceito de contingente podemos concluir que as ações humanas
em algumas situações podem ser premeditadas, mesmo assim, cada ser humano é
de um jeito e tem um valor diferente, sendo assim, um enigma para a sociedade.
O homem supera o processo da natureza, dentro de sua gradativa evolução. A
partir de uma evolução física e intelectual o homem produz a visão do mundo (a
natureza adquiriu um significado).
Com essa primeira parte da unidade IV, podemos encontrar alguns exemplos
aplicados nos serviços oferecidos pelo instituto. A principal ação do instituto é
contribuir para que seus participantes conscientizem de sua missão nesse mundo,
das consequências positivas ou negativas de cada ação, ou seja, que homem deixe
seu lado egoísta e explore mais a consciência da diferença que cada ser humano
pode fazer a diferença na vida de outras pessoas e ambiente de trabalho.
Na segunda parte do texto ‘’A vida como valor fundamental’’, o autor procura
mostrar contribuições efetivas da teologia diante da necessidade de valorização da
vida. A vida aparece com um valor fundamental absoluto para a perspectiva
humana, a partir dos processos de hominização e humanização.
O valor fundamental consiste na busca e projeção (construção) do sentido
profundo. A vida é estruturada em duas realidades a Escatológica e a Histórica.
A visão escatológica aposta na fé (hipótese de Deus), e a visão histórica
considera o passado e as gerações futuras como um apelo ao significado do gênero
humano e de sua responsabilidade pelo que há de vir. Em qualquer uma das
hipóteses, a vida emerge como valor incondicional. Portanto, como origem e fim das
ações humanas.
Para Alkíndar Oliveira, a preocupação básica da empresa é qualificar seu
pessoal, para que este se relacione bem, respeite o próximo, descubra seu próprio
potencial e, com tudo isso, seja mais produtivo. Com os recursos, dinamismo e
relacionamento direto com os funcionários, a empresa tem condições de aplicar
processos e procedimentos que lhe permitem interferir na mudança comportamental
dos seus funcionários.
Para o autor, os passos para que a empresa possa implantar a espiritualidade
na empresa envolvem a valorização do funcionário, procurar atender às
necessidades sociais de todos que compõem a empresa, desde a faxineira até o
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diretor, estabelecer um estilo de liderança empresarial eficaz, ter uma comunicação
interna eficiente e buscar atender uma comunidade carente.
O autor Afonso Murad, também fala sobre o assunto. Ele trata da dificuldade de
conciliar as exigências da vida espiritual com as necessidades do mercado. Na obra,
ele aborda temas com vista de superar a barreira existente entre a gestão e a
espiritualidade, ele busca mostrar o desenvolvimento harmonioso das duas
exigências que são requeridas.
Ele aponta um problema de gestão, especificamente grave no caso das Igrejas,
a questão do poder. O sétimo capítulo trata do fascínio que o poder pode trazer às
pessoas, e o que ele tenta mostrar como solução é a necessidade de ser adotar um
procedimento de serviço a ser seguido, inspirado na figura de Jesus.
Já no oitavo capítulo ele aborda como tema a gestão da mudança, qual é a
influência que ela tem para os processos organizacionais. Como uma instância
intermediária de poder, com sua influência e persuasão, podem fazer uma
transformação.

3.1.2 Empresas Espiritualizadas
Devem estar se perguntando: O que as empresas têm a ver com o que se
passa no interior do seu funcionário? O que a empresa tem a ver com a vida interior
dos empregados ou com a questão da evolução do planeta?
Muitos possuem a visão de que as empresas existem apenas para gerar lucro,
o maior lucro possível a seus proprietários, acionistas, enfim. Porém, quando esse
olhar é fixo apenas nos fluxos de caixa, aumento de receitas ou nos cortes de
despesas que aumentam os resultados financeiros, perde-se a oportunidade de ver
outras duas partes da equação dos recursos. Os recursos humanos (empregados,
clientes e fornecedores) e os recursos naturais (a terra e tudo que nela vive ou a
rodeia) também são de importância vital.
O capital é necessário para se iniciar e manter um negócio, mas os recursos
humanos são imprescindíveis. Um cliente deve estar sempre satisfeito e os
funcionários devem ser produtivos para o sucesso do negócio. Além disso, é
necessário ter uma sociedade limpa, segura e que ofereça oportunidades aos seus
cidadãos.
Do aspecto financeiro é melhor ter menos rotatividade nas empresas, pois
gasta-se muito mais para substituir do que para manter um funcionário.
É certo que quando as empresas voltam seus olhares para os recursos
humanos e naturais tanto quanto aos recursos financeiros elas estão agindo em
interesse próprio.
A competitividade obriga as empresas a agirem de forma rápida e responderem
rapidamente as transformações do mercado.
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Todas as coisas estão intimamente ligadas, entrelaçadas. “Somos parte de um
único processo evolutivo e as suas leis nos dominam irresistivelmente. É nosso
patrimônio biológico, que tem guiado no desenvolvimento histórico...” (FRANCESCO
ALBERONI).
“A vida é um fenômeno holístico, Cada pessoa é um organismo vivo dentro de
um universo vivo”. (DAVID A. SCHWERIN)
Por muito tempo se pensava que o homem era um ser dual, composto por
corpo e alma. Mas, nas últimas décadas surgiu dentro das ciências um movimento
chamado “movimento holístico”, que vem crescendo dentro de todos os ramos de
conhecimento humano.
Essa visão dualista vem sendo repensada desde o século XX quando teóricos
da biologia, da físico-química, da concepção sistêmica e da neurociência vem
propondo uma espécie de monismo material (doutrina que nega a dualidade do
espírito e da matéria). A visão holística entende o homem como um todo integrado.
A ideia é integrar todas as áreas do conhecimento - ciência, filosofia, arte, ética
e espiritualidade - visando facilitar a evolução individual e coletiva da humanidade.
Assim, cada ser precisa que todo o seu corpo fique bem, pois somos seres
complexos e interligados cada célula precisa funcionar bem para promover o bem
estar.
Conforme Soares (s.d.), apesar de ser parte de um grande sistema (o planeta,
a natureza), o ser humano é, em si, uma totalidade composta de várias partes.
Neste sentido, não é possível entendê-lo somente de maneira dual. Há de se
considerar que o indivíduo é muito mais do que corpo-alma ou espírito. Ele é um
ente complexo, que possui dimensões existenciais complexas. Nele o cérebromente apresenta-se como um sistema indivisível, que funciona com propriedades
emergentes em vários níveis.

Também o sentido do trabalho mudou. Hoje as pessoas têm uma relação
diferente com o trabalho. O trabalho é uma forma de realização pessoal. Apenas
salários não motivam os funcionários, as pessoas estão buscando sentido para o
que fazem. Por isso, precisam ser motivadas, tratadas diferentes. O seu lado
humano, espiritual deve ser levado em conta, isso faz com que as empresas se
preocupem com o lado interior dos empregados.
A motivação constitui um importante campo do conhecimento da natureza
humana e da explicação do comportamento humano. Para compreender o
comportamento das pessoas torna-se necessário conhecer sua motivação. É difícil
definir exatamente o conceito de motivação, uma vez que tem sido utilizado com
diferentes sentidos. De modo geral, motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a
agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a um comportamento
específico. (CHIAVENATO, 1999)
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Sob o horizonte da integralidade humana, a visão holística enfatiza a
necessidade de se desenvolver, nos indivíduos, as faculdades do pensar, do sentir e
do querer.
Para tentar conduzir a gestão de pessoas nas empresas surgem novas formas
de gerir, novas técnicas, novas abordagens.
A abordagem espiritual vem tomando corpo. Essa abordagem tem o intuito de
agregar as pessoas, de qualificar os funcionários para que se relacionem bem, que
respeitem o próximo, desenvolva empatia, desenvolva o potencial que traz no seu
intimo e com isso, seja mais produtivo.
A abordagem da gestão espiritual requer do gestor uma habilidade muito
grande, afinal não é fácil conduzir pessoas com valores diferentes para se conseguir
o mesmo ideal, alinhar esses valores com os valores da empresa e ainda
respeitando a individualidade de cada um. Não é das tarefas mais fáceis.
Gerir pessoas no contexto espiritual requer que o gestor tenha uma postura
ética. É necessário que o gestor seja um individuo ético, levando em conta todas as
implicações que já levantamos sobre moral e ética, demonstra mais uma vez que
essa tarefa não é fácil.
A resposta não vem em nenhum manual. Mas, a espiritualidade na empresa,
na gestão está nos relacionamentos interpessoais. A espiritualidade se revela na
condição humana, com uma visão humanizada é possível gerir de forma
espiritualizada.

3.2 Associando os conceitos a empresas reais
Diversos assuntos foram expostos com o objetivo de entender, explicar e
conhecer o universo e a vida humana, em seus diferentes lados, profissional e
pessoal.
Busca-se com a apresentação de empresas reais, verificar como estas se
organizam a partir de uma perspectiva de Gestão e Espiritualidade.
Será apresentada aqui a história de empresas. Como funciona, o que fazem, o
modo como lidam com os funcionários e entrevistas com pessoas que fazem parte
da gestão das empresas, a fim de identificar como esta se coloca diante do tema
abordado.
Partimos então de considerações e alguns relacionamentos com conceitos
apresentados nesta pesquisa.
As empresas estudadas serão:
 Instituto Tadashi Kadomoto
 Battle of Concepts
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 Instituto Tadashi Kadomoto
A história do Instituto Tadashi Kadomoto é, na essência, a história do seu
idealizador e fundador, Tadashi Kadomoto. Com a denominação “Instituto Tadashi
Kadomoto”, o início desta jornada ocorreu no ano de 2001. Mas, em essência, o
Instituto existe desde 1982, quando Tadashi, então ministrando treinamentos para a
área comercial, toma a consciência de sua missão de vida, sua tarefa no plano
terreno: contribuir efetivamente para despertar nas pessoas o desejo da vida, a sua
capacidade de ser feliz. Dessa forma, inicia-se uma trajetória plena de amor ao
próximo.
Para Tadashi, a compreensão da sua missão de vida partiu de algo mais
profundo ainda, que foi sentir que apenas o fato de existir já pressupõe um
agradecimento e, por isso, deveria transformá-lo em ajuda ao próximo, para que ele
viva bem consigo mesmo e em grupo.
O autoconhecimento é o cerne da história de Tadashi e do Instituto que leva o
seu nome. Nesse caminho, o Instituto busca, com sua equipe multidisciplinar,
qualificada e preparada, contribuir para que alguém respire melhor, seja por um
sorriso, uma vivência, um abraço ou mesmo uma flor. Como visão de futuro, o
Instituto almeja ser um agente catalisador das coisas boas para que haja mais amor
no coração dos homens e para que a Paz prevaleça no mundo.
Assim, toda sua equipe, coordenada e inspirada pelo exemplo do seu fundador,
trabalha para fazer seu papel transformador na vida das pessoas que procuram o
Instituto e vão construindo um alicerce sólido, baseado na afetividade, na
permanente troca, na solidariedade e no bem-viver.

 Sobre o coordenador
Harry Tadashi Kadomoto começou sua vida profissional como um técnico,
trabalhando e treinando equipes de vendas de uma empresa multinacional onde, ao
visualizar a diferença que podia fazer na vida das pessoas, iniciou seus trabalhos
abertos ao público.
Terapeuta Transpessoal, possui formação em Programação Neurolinguística
(PNL) pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. É Trainer em
PNL pela University of Califórnia, instituição criada e coordenada por Robert Diltz,
um dos precursores da PNL no mundo. Na mesma instituição tem especialização em
Hipnose Ericsoniana em Steven Gilligan. Tem Formação em Renascimento e
também em Terapia de Vidas Passadas com Roger Wolger e Formação de Instrutor
pela Nihon Kenko Zoshin Kenkyokai, Japão. Possui também formação em Despertar
da Consciência Humana com técnicas xamânicas, física quântica sob a orientação
de Patrick Drout.
Atualmente ministra Cursos e Workshops em todo o Brasil, além de prestar
consultorias individuais e empresariais. Com o Leader Training, que já completa 23
anos, Tadashi se dedica a encontrar formas para que as pessoas voltem a acreditar
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em si mesmas. Pelos cursos e vivências que realiza já passaram mais de 120 mil
pessoas.
Autor de dois livros lançados pela Editora Gente: "Ninguém tropeça em
Montanha" e "Da Razão ao Coração"
 Quem são
O Instituto Tadashi Kadomoto atua na área de treinamento comportamental,
desenvolvimento e crescimento pessoal há mais de vinte anos, com o objetivo de
contribuir para que os participantes de suas vivências se conscientizem de sua
missão neste mundo, das consequências positivas ou negativas de cada ação, de
cada palavra, de cada gesto e o que eles podem gerar. E assim, terem a
consciência da diferença que podem fazer na vida de alguém, na família, no
ambiente de trabalho e por ressonância, no mundo todo.
O ITK conta hoje com profissionais como médicos, psicólogos,
administradores, comunicólogos e vários outros seres humanos imbuídos do mesmo
propósito: fazer este mundo um mundo melhor para se viver, um mundo onde as
pessoas queiram estar e estejam felizes. Partindo de sua missão pessoal, o próprio
diretor do Instituto, o terapeuta Tadashi Kadomoto, vive cada dia com o propósito de
que alguém respire melhor, seja por uma flor no jardim, uma conversa amiga e
assim, deixar este mundo melhor do que o encontrou.
 Psicologia Transpessoal

A Psicologia Transpessoal estuda os diferentes níveis de consciência e suas
relações com a percepção de realidade, crenças, valores, ação, doença e saúde das
pessoas. Nesse processo, evidencia uma fase adiantada da evolução humana,
posterior à instintiva, emocional e mental. Fundamentada em 1986 por Abraham
Maslow, James Fadiman, S. Grof, Victor Frankl e Antony Sutich, propicia,
simultaneamente, uma nova perspectiva diante da ciência e da religião.
Vê o homem como um ser biopsicossocial e cósmico, restabelecendo a
possibilidade de se viver a unidade fundamental, homem-cosmo. Inclui os aspectos
do desenvolvimento psíquico já estabelecido pela psicologia clássica, ampliando-os.
Trabalha com o ser humano, de forma ampla, permitindo sua plena integração e
constante evolução e transformação.
Atuando com a Psicologia Transpessoal o profissional conta com o
conhecimento e o aprendizado dos conceitos de Psicologia e Psicoterapia
Transpessoal, além do contato com as várias dimensões da consciência humana e
suas aplicações na psicologia.
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 Equipe
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 Parceiros

Airton Silva
Fotógrafo

Maryara Molina Terapeuta
floral e transpessoal

Patrícia e Waltinho
Personal Trainings

Faustto Oswaldo De Rosa
Empresário

Katia Aquemi Kishi
Massoterapeuta

Associação
Grupo Sol

Associação
Grupo Terra

Hotel Fazenda
Santa Mônica

Gaudi
Eventos
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Associação
Grupo Sol

O Grupo SOL é um grupo de pessoas unidas por um ideal de Solidariedade e
fraternidade, na busca de um mundo melhor para nós e nossas crianças. Uma vez
por mês, o Grupo SOL se reúne para levar carinho e alegria a mais de 800 crianças
e idosos carentes (vide relação), onde recebem de braços abertos as pessoas que
se propõe a compartilhar deste ideal. Isso não é tudo, pois essas crianças e idosos
também precisam de alimentos para que possam sobreviver e se desenvolver.
Esporadicamente organiza eventos para a integração dos voluntários e
colaboradores para a arrecadação de gêneros de primeira necessidade ou para a
execução de projetos nas instituições. Toda doação recebida em dinheiro é revertida
em gêneros de primeira necessidade para as instituições atendidas.
O Instituto Tadashi Kadomoto contribui com a realização de duas festas no ano, a
Feijoada da Família Silva (no seu quarto ano); e a Festa Junina da Família Silva
(indo para o seu sétimo ano). Em ambas as festas parte da renda é revertida para as
entidades assistidas pelo Grupo Sol.

Associação
Grupo Terra

Com a missão de difundir a visão positiva da deficiência visual, o Grupo Terra
promove, hoje, passeios que possibilitam o contato das pessoas com deficiência
visual com voluntários que enxergam e com a natureza, através de caminhadas em
trilhas,
esportes
radicais,
mergulho,
gincanas,
entre
outros.
Com estes passeios, além de viabilizar o lazer, o Grupo Terra contribui para a
desconstrução de ideias pré-concebidas em relação à deficiência visual e oferece
aos participantes a oportunidade de vivenciar experiências únicas, contribuindo
assim para melhorar a autoestima, autoconfiança e desenvolvimento pessoal.
O Instituto Tadashi Kadomoto junto com o Grupo Terra contribui com essa missão
de difundir a visão positiva da deficiência visual, proporcionando a oportunidade de
participação das pessoas com deficiência visual em seus treinamentos e eventos. O
próprio site do Instituto foi criado pensando na acessibilidade dos deficientes visuais.
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Hotel Fazenda
Santa Mônica

Hotel situado na cidade de Louveira-SP, onde é realizado grande parte dos
treinamentos do Instituto Tadashi Kadomoto.

Gaudi Eventos
Eventos

Empresa de Eventos situada em São Paulo-SP, responsável pela sonorização dos
eventos e treinamentos realizados pelo Instituto Tadashi Kadomoto.

 Cursos Oferecidos
Leader Training - Identificando seus Limites
O equilíbrio emocional sempre foi importante em nossas vidas. O Leader
Training vem, há mais de 20 anos, trabalhando com os aspectos emocionais do ser
humano. Como resultado, os participantes se tornam mais conscientes de seus
medos e capacidades, mais capazes de lidar com as situações estressantes do diaa-dia e passam a se relacionar melhor consigo e, consequentemente, com os outros.
Você pode ainda não ter consciência, mas, em algum lugar, em algum
momento, você é um líder. E o mais importante: você é o líder de sua própria vida.
Se as coisas estão dando certo, parabéns, o mérito é seu. Porém, se não está bom,
isso também é resultado de suas decisões e ações. A culpa não é de ninguém, não
é do governo, do país ou da sua família.
Tudo é, simplesmente, resultado de suas escolhas e daquilo que você semeou
na mente e no coração. Por isso, é fundamental despertar e fortalecer o líder que
você é para, inicialmente, liderar a sua própria vida. Conhecer a si mesmo é
fundamental para crescer no mundo atual, tanto profissional como financeiramente.
Na verdade você já possui todas as ferramentas necessárias para o seu sucesso e
sua felicidade. No Leader Training, você despertará a consciência de seus recursos
e aprenderá a usá-los.
Objetivos do curso:
O Leader Training do Instituto Tadashi Kadomoto é um programa de
treinamento com fundamentos filosóficos de origem Oriental, criado e desenvolvido
desde 1978 por Tadashi Kadomoto. A proposta é ajudá-lo a identificar seus limites e
desbloqueá-los, despertar o líder que você é e buscar seu equilíbrio emocional.
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Nesse treinamento será trabalhada a conscientização do que os quatro
sentimentos básicos do ser humano - medo, tristeza, alegria, raiva - provocam em
sua vida e como administrá-los. Também serão trabalhados profundamente o
equilíbrio de seis saúdes fundamentais para o sucesso e a felicidade:







Física
Espiritual e/ou intelectual
Social
Familiar
Econômica/financeira e /ou profissional
Ecológica

Público-alvo
Mulheres e homens com idade acima de 18 anos. É vetada a participação de
gestantes.

Leader Training - Maturidade
 Trabalhar emoções como medo, tristeza, raiva e alegria
 Resgatar a capacidade de sonhar, de entender que a idade é um caminho
natural de todas as pessoas, porém "parar" na vida é questão de opção.
 Mostrar que se pode sonhar, projetar a vida, as metas, ter "utilidade" com
qualquer idade. Resgatar a afetividade, carícia e reconhecimento, voltar a
participar da família e da vida.
Transcendendo seus Limites





Fortalecer o seu "eu".
Acreditar mais em si mesmo.
Alinhar-se com suas tarefas de vida e objetivos.
Conscientizar-se do motivo de estar nesta vida.

Renascendo com Amor
Você fará uma viagem de retorno ao útero materno para perceber padrões
impressos na gestação e no nascimento e dar um novo significado para Renascer
com Amor. É a cura através do amor.

Acreditando em Você
Evidenciar a capacidade de realizar o impossível. Despertar e aumentar a
consciência do seu poder pessoal e saber como utilizá-lo para melhorar a sua vida.
Contribuir para a realização dos seus sonhos. Manter o foco. Caminhar sobre
brasas. Quebrar crenças limitantes e elevar a sua auto-estima.
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A Arte de Negociar e Vender
 Técnicas de comunicação e negociação
 Ter a consciência do que você é e saber escutar para ajustar a sua
comunicação
 Aprender a estabelecer relações de confiança
 Manter o foco em direção ao seu objetivo
 Conduzir uma negociação comunicando-se adequadamente e com sucesso

Expandindo a Consciência

Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por livre arbítrio e com o
próprio esforço do morador, em contínua modificação para uma situação melhor.
Existem casas abandonadas, caminhando para a ruína, e outras que se revelam
sufocadas pelas ervas daninhas. Algumas estão se transformando em reduto de
seres traiçoeiros e venenosos, das sombras.
Aparecem de vez em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se
animam a remover o lixo desprezível e vivem na ilusão das belas fachadas,
ostentando na verdade a soberba e a vaidade.
É necessária a consciência da necessidade de uma reconstrução e da reforma
íntima. Às vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam
abalados e renovados. O discípulo sincero é leal primeiro a si mesmo e
comprometido com seu processo de evolução. Acreditamos que só assim
atingiremos a Luz.
Nossa proposta com o curso Expandindo a Consciência é entrar no seu
processo de evolução e proporcionar um canal para as mudanças internas.

Treinamentos In Company
Treinamentos:
A Arte de Negociar e Vender
Objetivos do Workshop:
 Apresentar técnicas de comunicação e negociação.
 Ter a consciência do que é escutar e saber escutar para ajustar a sua
comunicação.
 Aprender a estabelecer relações de confiança.
 Conseguir manter o foco em direção ao seu objetivo.
 Conduzir uma negociação comunicando-se adequadamente e com sucesso.
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 Quebrar resistência e se relacionar com pessoas "difíceis".
O que os participantes ganham com esta vivência?
 Aprendem a se comunicar de uma forma mais eficiente, para que sejam
compreendidos pela pessoa que interagem.
 Aprendem a se relacionar de uma maneira mais harmoniosa.
 Conscientizam-se de que a resistência do outro é uma resposta para sua
comunicação inadequada.
Treinamento disponível para grupos fechados a partir de 20 pessoas, com
duração aproximada de 10 horas (incluindo intervalos), realizado em um único dia.
Coordenador: Tadashi Kadomoto.
ACREDITANDO EM VOCÊ - Caminhando Sobre Brasas
Objetivos do Workshop
 Por meio de dinâmicas, conscientizar cada integrante da equipe sobre como
manter o foco nos objetivos estabelecidos.
 Mostrar a grande diferença entre ter um objetivo definido e o FOCO nele já
concretizado.
Despertar em cada um:
 LIDERANÇA Não sobre os outros, e sim despertar o PODER PESSOAL (que
é o poder sobre si mesmo) e assim assumir responsabilidades pelos
resultados, sem culpar os outros ou o mundo.
 ESPÍRITO DE EQUIPE Mostrar a cada um que estamos no mesmo barco, por
isso é necessário que todos se ajudem, para que assim realizem seus
objetivos. Criar entre todos o comprometimento com a empresa.
 AUTOCONFIANÇA Com técnicas de Psicologia Transpessoal, contribuir para
que as pessoas voltem a ACREDITAR EM SI MESMAS e com isso possam
realizar o impossível, pois o possível já está feito.
 Por meio de vivências, mostrar que a maneira como cada um pensa e fala
pode influenciar totalmente todos os resultados dos objetivos de sua vida.
 Quebrar crenças limitantes do tipo; "Eu não consigo" ou "Eu não posso",
despertando crenças capazes de FORTALECER a pessoa para que atinja
seus objetivos.
 Exercitar e fazer com que cada integrante da equipe se conscientize, que
pode fazer uso de seus RECURSOS e TALENTOS DE FORMA MAIS
EFICAZ.
Treinamento disponível para grupos a partir de 40 participantes, realizado em
aproximadamente 10 horas durante um único dia, em local pré-determinado pelo
ITK.
Coordenador: Tadashi Kadomoto
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PALESTRAS
Inteligência Emocional
Transforme sua empresa. Com esta palestra você pode aprimorar a
capacidade da sua equipe de lidar com as próprias emoções e com seus
relacionamentos, sejam clientes internos e/ou externos. Inteligência Emocional é a
capacidade de reconhecer e gerenciar as emoções nos múltiplos aspectos da
experiência humana. Para criar carreiras bem sucedidas, relacionamentos
equilibrados e felizes são fundamentais nos dias de hoje, aprimorar essa
inteligência. Leve este recurso a mais para sua empresa. Entre em contato conosco.
Coordenador: Tadashi Kadomoto
Sucesso e Felicidade
"Todos querem. Porque poucos conseguem?"
A busca do sucesso e da felicidade é o objetivo e o desejo da grande maioria,
senão de todos nós. E mais do que um objetivo, representam um estado de espírito,
uma postura de vida. Nesta palestra serão abordados e apresentados os
comportamentos e sentimentos que nos impedem de alcançar o nosso sucesso e a
nossa felicidade, de forma ecológica e harmoniosa com o universo à nossa volta.
Coordenador: Tadashi Kadomoto

Motivação

O objetivo desta palestra é o de quebrar crenças limitantes do tipo "Eu não
consigo" ou "Eu não posso", despertando a capacidade de fortalecer a pessoa para
que atinja seus objetivos; exercitar e fazer com que cada integrante da equipe se
conscientize de que pode fazer uso de seus recursos e talentos de forma mais
eficaz.

Coordenador: Tadashi Kadomoto.
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Palestra com Tadashi Kadomoto
Hoje a maioria das pessoas acredita que existe muito mais vida em torno de
nós do que apenas os "moradores" que nossos olhos conseguem enxergar. Aliás,
seria muita pretensão da nossa parte imaginar que em um Universo infinito, somente
o planeta Terra tenha vida.
Existem várias outras formas de vida, de energias, que de alguma forma estão
o tempo todo conosco, interagindo com nossos pensamentos, com nossas emoções.
Vibrando e atraindo ou repelindo os mesmos sentimentos/pensamentos que nós.
São manifestações de vida em outras dimensões, em outros níveis, com processos
diferentes de evolução, com maneiras diferentes de se apresentarem, mas que
inegavelmente estão conosco, fazem parte deste mesmo Universo que habitamos. E
a melhor forma de convivermos harmonicamente com tudo isso, é conhecendo um
pouco destas manifestações.
Como estamos experimentando a vida que se apresenta?
Como estamos nos posicionando na VIDA, ainda em VIDA?
Este é um convite de reflexão para juntos pensarmos e experimentarmos um
pouco mais de nossas vidas, independente de nossas religiões e crenças.
Público Alvo:
Todas as pessoas que queiram buscar uma conexão maior com a sua
espiritualidade e com o divino que existe dentro de cada um.

 Entrevista
Questionário realizado com Flávia Pesqueira – Psicóloga do Instituto Tadashi
Kadomoto.

Pergunta: O Instituto Tadashi Kadomoto não tem um programa de processo
seletivo, suas vagas não são divulgadas. Como ocorre a contratação de novos
funcionários? Por que não divulgar essas vagas?

FP- A contratação de novos funcionários ocorre por meio de indicação. De acordo
com a necessidade de contratação de novos funcionários e a área que demanda
essa contratação, divulgamos para nossos atuais funcionários a existência da vaga e
para eles indicarem conhecidos que gostariam de trabalhar no instituto. Essas
pessoas mandam seus currículos para um de nossos responsáveis pela admissão
de novos funcionários. Após a análise do currículo é realizado uma entrevista com
as psicólogas e com o responsável da área que necessita da contratação. Não
divulgamos as vagas, pois o instituto é um ambiente familiar, acreditamos que se
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fizéssemos um grande processo seletivo perderíamos esse ambiente.

Pergunta: Mesmo não tendo muitos colaboradores no instituto, existem
diferentes pessoas que trabalham juntas, com diferentes personalidades,
valores e ideais. Como é conciliado o valor do instituto com o valor pessoal do
colaborador?
FP- Sabemos que todas as pessoas têm crenças distintas, porém se trabalham em
uma mesma empresa é porque acreditam que os valores apostados pela empresa
se complementam com seus valores pessoais. A equipe multidisciplinar do instituto
visa contribuir para construção de um mundo mais humano, mais fraterno, melhor.
Um mundo onde as pessoas queiram estar e estejam felizes.

Pergunta: Como a Psicologia Transpessoal pode ser aplicada no ambiente
profissional?
FP- A Psicologia Transpessoal reconhece e inclui na sua teoria outros enfoques
científicos, como a física quântica, a antropologia, a medicina, a filosofia, a
neurociência, a biologia; e a sabedoria das grandes tradições da humanidade, tais
como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, entre outras. Ela busca sintetizar todas
estas contribuições e cria uma metodologia própria através de exercícios e práticas
para a expansão da consciência, tendo como meta o desenvolvimento integral do
ser humano, nas suas quatro dimensões: física, emocional, mental e espiritual. Vê o
homem como um ser biopsicossocial e cósmico, restabelecendo a possibilidade de
se viver a unidade fundamental, homem-cosmo. Inclui os aspectos do
desenvolvimento psíquicos já estabelecidos pela psicologia clássica, ampliando-os.
Trabalha com o ser humano, de forma ampla, permitindo sua plena integração e
constante evolução e transformação. Essa forma de psicologia permite que o
paciente entre em contato com várias dimensões da consciência humana,
descobrindo sua missão nesse mundo. Com isso, ele pode aplicar alguns de seus
aprendizados em sua vida profissional. Por exemplo, adquirindo a liderança pessoal,
o paciente descobre maneiras de aplica - lá em sua vida profissional.
Pergunta: O que o Instituto entende por Gestão de Espiritualidade?
FP- O Instituto entende que Gestão de Espiritualidade é maneira de administrar as
mudanças, transformações, evoluções ocorridas pelo homem independentemente de
questões religiosa. Administrando a tomada de decisão mais próxima da natureza
humana.
Pergunta: Vocês influenciam de alguma forma a moral e a ética dos
participantes dos cursos?
FP- Não, apenas pontuamos alguns valores para os participantes e deixamos a
critério deles o que seguir. Em uma mandala realizada no final do LT de março de
2009, lancei uma mensagem, abordei uma necessidade: ‘’Que haja amor,
compaixão e paz entre todos os seres do universo’’.
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 Articulação com os conceitos apresentados na pesquisa
O Instituto Tadashi Kadomoto foi uma das empresas escolhidas para ser
associada com os conceitos demonstrados abordados nesta pesquisa.
O Instituto Tadashi Kadomoto foi estudo, pois pode-se perceber que o instituto
é uma empresa diferente afinal o próprio negócio já lida com a parte interior do ser
humano.
O instituto realiza um belíssimo trabalho a partir de cursos e palestras
utilizando a psicologia transpessoal contribuir para que os participantes de suas
vivências se conscientizem de sua missão neste mundo, das consequências
positivas ou negativas de cada ação, de cada palavra, de cada gesto e o que eles
podem gerar. E assim, terem a consciência da diferença que podem fazer na vida de
alguém, na família, no ambiente de trabalho e por ressonância, no mundo todo.
Segundo o Instituto: “Tudo é, simplesmente, resultado de suas escolhas e
daquilo que você semeou na mente e no coração”. Por isso, é fundamental despertar
e fortalecer o líder que você é para, inicialmente, liderar a sua própria vida’’. De
acordo com o site do instituto, um dos cursos mais procurados é o Leader Training,
que tem como principal objetivo ajudar a pessoas a identificar seus limites e
despertar o líder que cada um tem.
Diante disso, as pessoas despertam dentro de si características fortes que
antes estavam apagadas, em busca de construírem melhores sentidos para suas
vidas. Fazendo com que as pessoas tenham maior conhecimento sobre seu interior,
extravasando para o exterior, contagiando o ambiente em que vive, ou seja, as
pessoas que cursam o Leader Training descobrem um foco para a sua vida que
antes não sabiam, com isso, ela se torna mais realizada pessoalmente, transmitindo
para o seu lado profissional.
O Instituto Tadashi Kadomoto, sem ter consciência, utiliza de questões apontas
por Leonardo Boff, em suas atividades práticas (palestras, workshops).
O Instituto fornece cursos e palestras para a aprendizagem de como lidar com
situações como a de liderança, trabalho em equipe, maturidade, hierarquia, entre
outros, sempre acreditando na natureza humana como um ser capacitado a ajudar,
sonhar, se comunicar, conseguir, e acreditar em si, livre de maus como o egoísmo,
medo, triste e raiva. Para que assim seja possível criar uma sociedade com moral e
ética.
O instituto traz a visão da importância da liderança, primeiramente da sua
própria vida e depois levar isso para o mundo, mas de forma consciente com cada
ação e suas consequências.
O Instituto Tadashi Kadomoto faz uma ponte entre conceitos citados como o de
hominização e humanização, e também outros como o de moral e ética. Dando o
equilíbrio as escolhas, para que haja um resultado justo, para o individuo e para os
que estão a sua volta.
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No caso de gestão de empresas esta relação com a espiritualidade é muito
importante para que os participantes se tornem mais conscientes de seus medos e
capacidades, e assim mais capazes de lidar com as situações estressantes e de
liderar sua própria vida para que possam liderar uma empresa com sucesso.
Há uma maneira de agir de forma mais próxima da essência humana, através
do equilíbrio de valores, de ética, moral e vontades.
Os cursos e palestras oferecidos pelo Instituto é uma forma de fazer com que
as pessoas possam se encontrar, tanto em situações de dificuldades como as
situações cotidianas, nos fazendo enxergar os momentos com mais amplitude, na
tarefa de propiciar uma formação mais abrangente que possibilite uma compreensão
crítica dos múltiplos fenômenos que envolvem, orientam e delimitam a ação humana
e suas consequências.
Alguns pontos fortes são:
 Desenvolver uma reflexão sobre a questão do sentido da capacidade do
humano;
 Considerar a moralidade e a ética na perspectiva de uma reflexão sobre
valores;
 Destacar a dimensão da transcendência como necessidade humana de ir
além dos limites.

 Battle of Concepts
A Battle of Concepts foi criada na Holanda, em 2006. O objetivo do criador era
de promover uma aproximação entre as empresas e os universitários e jovens
profissionais.
A ideia da criação da empresa surgiu quando o criador, Joost Dekkers, ouviu
sua irmã, que trabalhava na área de Marketing, dizer que tinha dificuldades de lançar
campanhas originais. A partir disso, o empresário notou que esta era, na realidade,
uma necessidade de muitas empresas. Assim, ele criou o modelo de negócios da
Battle of Concepts, que seria uma "coleção única de ideias fora da caixa".
A plataforma online da empresa é simples. No site, as empresas ou instituições
parceiras divulgam seus desafios, chamados de batalhas. Assim, estudantes ou
jovens profissionais, com idade entre 18 e 30 anos, cadastrados na página, enviam
sua proposta. Porém, antes disso, existem duas exigências: o cumprimento de um
formato solicitado pelo cliente e o acordo de que a propriedade jurídica da ideia
passe a ser da empresa ou instituição que lançou o desafio.
As sugestões são encaminhadas a estas organizações, de modo que não haja
interação entre os membros do site. Após o encerramento do prazo da batalha, a
Battle of Concepts encaminha, anonimamente, as propostas recebidas, para que
estas sejam avaliadas e um ranking seja divulgado no site da empresa, no qual
somente o nome dos participantes bem posicionados é revelado.
Os dez primeiros colocados recebem prêmios em dinheiro. Geralmente, o
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prêmio tem valor de R$15.000,00 e é dividido entre os primeiros colocados, da
maneira que a organização desejar. Além desse prêmio, os vinte primeiros recebem
os chamados battle points.
O objetivo da empresa é promover a inovação aberta no Brasil e estimular a
interação entre estudantes empreendedores, jovens profissionais e grandes
empresas na resolução de problemas e geração de soluções criativas e inovadoras.
Atualmente, a Battle of Concepts está com quatro batalhas no ar. As
organizações participantes são a Ambev, Alphaville Urbanismo, Evento Inovatec e a
SteelRocket. Já os temas são variados, indo do desenvolvimento de um plano de
comunicação, até a estruturação de um novo modelo de negócio.
No momento, a organização busca firmar novas parcerias com empresas e
também aumentar a participação de estudantes e jovens profissionais, frisando a
importância daqueles com uma alta qualidade.
 Filosofia
Na empresa, existe um relacionamento aberto com os funcionários. No
questionário enviado, Hans Van Hellbondt afirma que a satisfação de seus
funcionários é essencial, não só para a empresa, mas para ele também. Além disso,
na Battle of Concepts, as críticas e sugestões são sempre bem vindas, pois ele
acredita que isso desenvolve a empresa.
Para Hans, “a motivação é um ingrediente muito importante”. O relacionamento
entre os funcionários e a remuneração dos resultados, não só com dinheiro, mas
também com reconhecimento, que mostram apreciação, criam um ambiente
agradável. Uma das formas de motivação utilizadas é a oportunidade dos
colaboradores de crescerem mesmo fora da empresa, como o pagamento de cursos
de línguas, no qual houve a necessidade e interesse do funcionário.
 O fundador e suas motivações para criação da empresa
Hans Van Hellbondt é amigo e sócio do criador da Battle of Concepts. Devido
ao sucesso na Holanda, país onde a empresa foi criada, Hans teve a ideia de trazêla ao Brasil, por estar consciente de que as empresas brasileiras estavam crescendo
e desejavam oferecer oportunidades de inovação às pessoas.
Para Hans, a empresa lhe proporciona oportunidades para ficar ativo, conhecer
jovens inteligentes e criativos e oferecer a eles chances de crescer na vida, além de
ajudar grandes empresas a encontrar ideias inovadoras.

 Entrevista
Essa entrevista manteve a maneira como o entrevistado escreveu para não
haver nenhum tipo de interpretação erronia e preservar as características de Hans.
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Pergunta: A Battle of Concepts foi criada na Holanda, em 2006. Como você
conheceu a empresa? Qual foi sua motivação para trazê-la ao Brasil?
Hans – Amigo meu e sócio nesta empresa na Holanda e me informou sobre o
sucesso na Holanda. Estou consciente que Brasil e as empresas Brasileiras, para
crescer e dar oportunidades para todos tem que inovar. Acredito muito in Inovação
aberta.
Pergunta: O que a empresa representa para você?
Hans – Alegria, oportunidades para ficar ativo, conhecer bastantes jovens
inteligentes e criativos, ajudar empresas encontrar e se aproveitar das idéias deles,
se aproveitar de inovação aberta e dar aos jovens chances adicionais para crescer
na vida. A empresa também e fonte de receita para mim e aos meus colaboradores.

Pergunta: A empresa lhe traz satisfação?
Hans – Muito. Diariamente. Trabalhamos sem stress ou que e importante. Relações
dentro da empresa são importantíssimos. Sempre desejo que os meus
colaboradores são felizes com o trabalho deles, felizes com o relacionamento com
colegas, a vontade com pessoas fora da empresa e se sinto co-responsável para os
resultados. Cada dia vivido nunca volta e por isso temos que tentar dar valor a cada
dia.
Pergunta: Como você descreve sua relação com os funcionários?
Hans – Acho que tenho um relacionamento aberto, pede a eles se eles são felizes
com o trabalho deles e os resultados e aprendi na minha vida profissional de ouvir
crítica, aceitar sugestões e compartilhar responsabilidades. Rezo que os meus
“feelings” são verdadeiros.
Pergunta: Os funcionários "vestem a camisa da empresa"?
Hans – Estou convencido disto.
Pergunta: Você acha que os colaboradores estão satisfeitos com o ambiente
de trabalho? Se sim, como eles demonstram isso?
Hans – Acho que sim, veja resposta a pergunta 4. O sorriso delas vale muito. Tenho
falar abertamente sobre isto com elas.
Pergunta: Como você busca motivar os funcionários? Que métodos são
utilizados?
Hans – Aprendi que motivação e um ingrediente muito importante e cada empresa.
Relacionamento entre todos, compartilharem sol e sombra, remunerar resultados,
não só com dinheiro, mas também com dados que mostram apreciação, criar um
ambiente agradável. Tentar oportunidades para os colaboradores crescer na vida
mesmo fora da empresa.
55

Pergunta: Em relação às regras da empresa, você acredita que os funcionários
concordam com elas? Ocorre algum tipo de discordância em relação a alguma
regra?
Hans – Até agora não Se tem discordância espero ser informado. Tento criar um
ambiente onde isto pode acontecer.
Pergunta: Como você vê as relações éticas e morais na empresa? Há respeito
entre os funcionários, com o gestor e com o cliente?
Hans – Positivo. Ética e moral e fundamental para o futuro feliz para todos nos e
para a empresa. Não aceita que um colaborador trata um colega mau ou não
trabalha eticamente.
Pergunta: Você acredita que regras numa empresa sejam importantes?
Hans – Regras são muito importantes para a empresa e os colaboradores. Eles têm
que ser conhecidas e respeitadas e discutidas se temos dúvidas.
Pergunta: A ética dentro da empresa é considerada um aspecto essencial?
Hans – Sim, não só dentro, mas também fora da empresa. Sem ética e honestidade,
não tem respeito.
Pergunta: O que o tema sustentabilidade representa para você? Como a
sustentabilidade é empregada na empresa?
Hans – A sustentabilidade é algo que buscamos no dia-a-dia, buscamos agir nas
três bases da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Na econômica,
buscamos economizar nossos recursos materiais e buscar parcerias que agreguem
valor a empresa. No campo ambiental o BoC ainda não tem nenhum tipo de ação,
mas como estamos locados dentro da TerraFórum, que possui sistemas de
separação e reciclagem do lixo, podemos dizer que fazemos parte desse movimento
e no campo social, nós começamos promovendo o bem estar dos funcionários
envolvidos no BoC, incentivando o desenvolvimento deles e a consciência coletiva.
Pergunta: A empresa ajuda projetos sustentáveis, comunidades carentes ou
faz algum outro tipo de trabalho deste tipo?
Hans – O BoC trabalha com grandes empresas, então ao fechar um contrato de 3
batalhas, nós doamos uma batalha social, a batalha social fica na conta dessa
empresa que comprou as 3, e ela pode doar para alguma instituição de caridade, ou
algo assim. Com isso, nós queremos incentivar a participação de ONGs, de
entidades e principalmente dos estudantes nas questões sociais, assim colaboramos
para uma sociedade melhor, pois os jovens podem pensar em soluções para os
problemas sociais.
Pergunta: Descreva a rotina da empresa.
Hans – Nós temos uma rotina não muito rotineira, eu costumo trabalhar em minha
casa, algumas vezes na semana passo no escritório para conversar com Fabiana e
Rita, resolver as pendências, e também participo das reuniões de vendas de
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batalhas. Na empresa a Fabiana trabalha em período integral e nós conversamos o
dia todo sobre as batalhas que estão no ar, as que estão em processo para sair e as
futuras batalhas. A Rita chega no período da tarde e tem um contato maior com
estudantes e universidades, faz a divulgação, busca parcerias que agreguem valor e
difundam o negócio.

Pergunta: Que tipo de ações a Battle of Concepts emprega para divulgação e
captação de novas empresas para batalhas?
Hans – Temos nosso networking, que é a principal fonte para captar empresas, mas
recentemente começamos a procurar por empresas inovadoras, essas listas que
saem em revistas, e vamos atrás dos contatos. Outra ação que estamos começando
a fazer é enviar um convite para que a empresa lance batalhas e inove com a gente,
quem manda o convite são dois personagens que criamos, o Eugênio e a Eugênia.
Pergunta: O que o tema sustentabilidade representa para você? Como a
sustentabilidade é empregada na empresa?
Hans – A sustentabilidade é algo que buscamos no dia-a-dia, buscamos agir nas
três bases da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Na econômica,
buscamos economizar nossos recursos materiais e buscar parcerias que agreguem
valor a empresa. No campo ambiental o BoC ainda não tem nenhum tipo de ação,
mas como estamos locados dentro da Terra Fórum, que possui sistemas de
separação e reciclagem do lixo, podemos dizer que fazemos parte desse movimento
e no campo social, nós começamos promovendo o bem estar dos funcionários
envolvidos no BoC, incentivando o desenvolvimento deles e a consciência coletiva.
Pergunta: A empresa ajuda projetos sustentáveis, comunidades carentes ou
faz algum outro tipo de trabalho deste tipo?
Hans – O BoC trabalha com grandes empresas, então ao fechar um contrato de 3
batalhas, nós doamos uma batalha social, a batalha social fica na conta dessa
empresa que comprou as 3, e ela pode doar para alguma instituição de caridade, ou
algo assim. Com isso, nós queremos incentivar a participação de ONGs, de
entidades e principalmente dos estudantes nas questões sociais, assim colaboramos
para uma sociedade melhor, pois os jovens podem pensar em soluções para os
problemas sociais.
Pergunta: Descreva a rotina da empresa.
Hans – Nós temos uma rotina não muito rotineira, eu costumo trabalhar em minha
casa, algumas vezes na semana passo no escritório para conversar com Fabiana e
Rita, resolver as pendências, e também participo das reuniões de vendas de
batalhas. Na empresa a Fabiana trabalha em período integral e nós conversamos o
dia todo sobre as batalhas que estão no ar, as que estão em processo para sair e as
futuras batalhas. A Rita chega no período da tarde e tem um contato maior com
estudantes e universidades, faz a divulgação, busca parcerias que agreguem valor e
difundam o negócio.
Pergunta: Que tipo de ações a Battle of Concepts emprega para divulgação e
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captação de novas empresas para batalhas?
Hans – Temos nosso networking, que é a principal fonte para captar empresas, mas
recentemente começamos a procurar por empresas inovadoras, essas listas que
saem em revistas, e vamos atrás dos contatos. Outra ação que estamos começando
a fazer é enviar um convite para que a empresa lance batalhas e inove com a gente,
quem manda o convite são dois personagens que criamos o Eugênio e a Eugênia.
 Articulação com os conceitos apresentados na pesquisa
A gestão remete à competência e à arte para gerenciar processos e liderar
pessoas, em busca da missão da organização. A espiritualidade é o processo da
experiência de fé, pessoal, e comunitária, que motiva as ações, e alimenta as
convicções mais profundas; é a busca ao encontro com o sagrado, dando sentido a
existência.
As organizações podem alcançar maior grau de espiritualidade à medida que
incentivam boas relações entre seus membros, seus colaboradores, seus clientes,
seus fornecedores e a comunidade local. Além disso, estas também podem
colaborar na criação de uma sociedade mais justa e sustentável.
Os gestores estão cada vez mais necessitados de algo a mais nas
organizações, e é através da espiritualidade que estão encontrando as respostas
para alcançar uma gestão de maior qualidade. Eles estão percebendo que é
possível atingir os objetivos, e ao mesmo tempo desfrutar do caminho percorrido,
estão deixando de lado o ativismo comum nos dias de hoje, e investindo na
qualidade de vida e cuidado consigo mesmo, estão unindo o pessoal, o profissional
e o espiritual para alcançar as suas satisfações.
Hans Van Hellbondt, criador da Battle of Concepts no Brasil afirma sempre
tentar proporcionar um ambiente confortável aos seus funcionários. Assim, caso
algum deles esteja insatisfeito ou discorde de alguma regra, terá a liberdade de
expressar sua opinião.
A sustentabilidade é algo constantemente buscado na Battle of Concepts, no
qual os funcionários procuram agir nas três bases: sustentabilidade econômica,
social e ambiental.
Na sustentabilidade econômica, busca-se economizar recursos materiais e
fazer parcerias que agreguem valor à organização. Já no campo ambiental, a
empresa ainda não possui nenhum tipo ação, mas por estarem ligados à Consultoria
Terra Fórum, que possui sistemas de separação e reciclagem de lixo, o gestor
explica que a Battle of Concepts faz parte dessa ação. Por último, no campo social,
a empresa sempre busca promover o bem estar dos funcionários, incentivando o
desenvolvimento de cada um, além da consciência coletiva.
Além disso, pelo fato da empresa trabalhar com grandes organizações, ao
fechar um contrato de três batalhas, a Battle of Concepts realiza a doação de uma
batalha social, que fica na conta da organização que fez a compra das três batalhas.
Assim, esta poderá doar para uma instituição de caridade de sua escolha.
Com isso, a empresa busca incentivar a participação de ONGs, entidades e
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principalmente estudantes, nas questões sociais. Dessa forma, eles colaboram para
uma sociedade melhor, uma vez que os jovens têm a chance de pensar em soluções
para problemas sociais.
A Battle of Concepts não possui uma rotina definida. Hans costuma trabalhar
em casa, e alguns dias por semana visita o escritório para conversar com os
funcionários, resolver pendências e participar das reuniões de vendas de batalhas.
A empresa é pequena, além do Hans, trabalham mais duas pessoas: Fabiana e
Rita. Fabiana trabalha em período integral, enquanto Rita, que trabalha no período
da tarde, possui um contato maior com os estudantes e as universidades, além de
realizar divulgações e buscas de novas parcerias.
Para a divulgação e captação de novas empresas, a Battle os Concepts possui
seu próprio networking, que é a principal fonte para captar empresas. Porém,
recentemente, a empresa começou a buscar por empresas inovadoras, em listas
que saem em revistas, como a Exame. Outra ação iniciada é o envio de convites
para que empresas lancem batalhas e inovem junto com a empresa. Quem manda
os convites são dois personagens fictícios criados pela empresa: Eugênio e Eugênia.
Hans preza muito pela ética e moral de seus funcionários, uma vez que isso
proporciona um futuro feliz e satisfatório, não só para a empresa, mas também para
os funcionários. Ao discutir as regras da empresa, Hans afirma que elas são muito
importantes. Para ele, estas devem ser conhecidas e respeitadas por todos que
trabalham na organização, além de sempre serem esclarecidas e discutidas quando
necessário.
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Conclusão

Os resultados da pesquisa foram os seguintes: pode-se observar que, mesmo
sem um conhecimento amplo sobre a prática da espiritualidade, os gestores as
praticam com atitudes de valorização do capital humano e existe uma forte
tendência para o desenvolvimento da espiritualidade dentro das organizações.
As empresas estão se preocupando com o interior das pessoas, com o ser
como um todo, com sua composição integral.
Hoje essa visão mais holística vem ganhando cada vez mais espaço e quem
não se adequar a essa nova abordagem humanista está caminhando para uma
situação obsoleta.
Empresas que querem manter-se competitiva deve observar o mercado, as
novas tendências, tentar oferecer um bom produto, um bom serviço, mas deve
principalmente se atentar para a crescente valorização do ser humano, como um ser
integral.
O ser humano tem necessidades diferentes e isso tem que ser respeitado. A
comunidade empresaria deve procurar trabalhar esse novo trabalhador: que tem
necessidades reais de satisfação e realização pessoal e que busca essa satisfação
e realização também no trabalho.
A figura do gestor tem extrema importância na gestão de pessoas e na gestão
da espiritualidade nas empresas. Portanto o gestor deve ser uma pessoa
extremamente capaz de administrar a questão de ética, de moral, de valores, enfim
a espiritualidade na empresa e conseguir conciliar os valores pessoais os valores
coletivos com os valores da empresa. E isso como foi dito na pesquisa é uma tarefa
difícil. Mas com uma postura ética e com respeito ao ser humano essa tarefa se
torna possível.
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INTRODUÇÃO
A logística segundo Kotler é o “planejamento, implementação e controle dos fluxos
físicos de materiais e produtos finais, dos pontos de origem aos pontos de uso, para atender
com lucro às necessidades dos clientes.”
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A grande força por trás da logística vem sendo a possibilidade da redução de custos
por meio investimento em eficiência. A gestão das cadeias logísticas passou a ser usado para
descrever sistemas logísticos que enfatizam uma intensa cooperação e uma abrangente gestão
interorganizacional para integrar as operações logísticas das diversas empresas participantes
em um canal de venda, pois, por mais cuidadosamente que seja planejado o administrado esse
canal, ele precisa ser bem gerenciado e monitorado.
Um executivo da P&G revela que o tempo médio para um produto ir da fazenda para a
prateleira de supermercado é de quatro a cinco meses, sendo que de todo este tempo, apenas
dezessete minutos são gastos na produção propriamente dita, o restante equivale a tempo de
transporte, manuseio e empacotamento entre outros. Isso deixa claro o quanto uma empresa
pode ganhar vantagem competitiva se possuir uma cadeia de suprimentos eficiente. Como diz
um professo: “fazer sorvete é fácil, difícil é fazer ele chegar em todos os lugares sem que haja
faltas.”. Empresas de alimento nos Estados Unidos esperam deixar de gastar cerca de
US$30bi investindo na otimização desses processos logísticos.
Um ponto fundamental quando se fala em logística é a eficiência/ aproveitamento
máximo de recursos, conceito que está representado em campanhas de diversas empresas
multinacionais que buscam organizar não somente fluxos de materiais, como também o de
informações.
Esse trabalho irá abordar diversos casos em que a destinação correta de pessoas,
materiais e até mesmo a informação foi fundamental para se atingir o objetivo esperado.

CAPÍTULO I – A MANEIRA COMO AS PESSOAS USAM OS
RECURSOS DISPONÍVEIS NOS DIAS ATUAIS
Não é de agora que as pessoas usam diversos recursos para atingir seus objetivos,
porém avanços em diversos campos do conhecimento, a tecnologia principalmente, mudaram
a dinâmica de como isso poderia acontecer muito rapidamente. Nas últimas duas décadas o
crescimento dos recursos tecnológicos não foi acompanhado pela maioria das empresas por
motivos que vão do custo a dificuldade de compreensão do uso.
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O exemplo a seguir relata a cadeia de processamento de uma indústria pesqueira e
deixa evidente a sua fragilidade diante de diversas condições (principalmente ambientais), o
que ainda é a realidade de muitas organizações.
1.1 EXEMPLO DE EXPOSIÇÃO AO AMBIENTE
Em Logística Empresarial, Ronald Ballou, página 20, há um exemplo da importância
da logística, o exemplo é referente à industria pesqueira:

Em relação ao camarão; o processo para que ele chega até as mesas,
ou mesmo até os mercados, é composto por componentes muito delicados do
momento da pesca, a armazenagem no barco pesqueiro, seu pré-processamento,
o caminho do cais ao distribuidor, seu processamento, a preparação para envio
aos consumidores finais e sobretudo, sua conservação ao longo de todo o
processo.
Primeiramente, os barcos necessitam de um compartimento para armazenar o
produto do momento da pesca até a venda do produto no cais; para isso os
barcos ou carregam gelo picado em quantidade proporcional à sua capacidade
de pesca e tempo de ficar no mar ou se forem mais modernos, possuem
compartimentos refrigerados.
Ao ser recolhido o camarão tem de ser separado de outros matérias que vêm
junto nas redes, como outros peixes ou até mesmo lixo, depois disso em alguns
lugares, as cabeças dos camarões já são removidas e então eles são armazenados
nos compartimentos refrigerados. Ao passar por esse processo, muitas vezes o
material não é tratado como deveria e se passar muito tempo exposto ao ar, ele já
começa a mudar sua aparência.
Depois de cheio, os navios voltam ao cais para vender seu produto, que
quando vai ser processado, esta todo misturado desde o começo da pescaria, o
que pode fazer com que haja pescado que foi exposto a condições diferentes no
mesmo lote, então é possível que um mesmo lote apresente diferentes
características, nas fábricas onde o produto será embalado para revenda, eles
são selecionados em esteiras, e pode ser que haja erros e alguns camarões
estragados passem pelo controle de qualidade e acabem sendo embalados.
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Mesmo após todo esse trabalho, mesmo com a melhor qualidade dos produtos, há
um tempo máximo para que ele seja consumido, e sob condições casuais de
estoque e temperatura, a salubridade e qualidade decaem rapidamente.
As organizações de hoje já não deveriam ser tão suscetíveis ao ambiente externo como
ainda são.
A diversidade de “soluções” disponíveis é tão grande que acaba se tornando um
problema por serem oferecidas por agentes que não possuem qualidade para esse tipo de
serviço, mas o fazem do mesmo jeito, por isso se deve tomar cuidado ao escolher os parceiros
de negócios.
Uma empresa nacional que conseguiu atingir um alto nível de sofisticação de logística,
e tem nela uma incrível vantagem competitiva é o Grupo Pão de Açúcar, que em suas lojas
chega a expor até 12.000 itens, além das demais necessidades que cada uma das lojas tem de
ter que devem ser atendidas pelo escritório central, como o troco dos caixas, por exemplo.
Tendo isso em vista não há quem possa ignorar a qualidade ou a importância desta área na
empresa.
Segue um referencial sobre o Pão de Açúcar, retirado do texto “A IMPORTÂNCIA DA
LOGÍSTICA NO VAREJO BRASILEIRO: O CASO DO PÃO DE AÇÚCAR”, de Armando João

Dalla Costa:
Em 1963 só havia 20 supermercados na cidade de São Paulo (Diniz, 1998, p.
70). Por isso, em agosto foram inauguradas duas lojas, uma na rua Maria
Antonia e outra, comprada do Supermercado Quiko. No mesmo ano abriram-se
as lojas 5 na Lapa e a 6, na Pompéia, esta última arrematada em leilão de
falência de um grupo de coreanos que possuía quatro supermercados Tip Top.
Concomitante aos supermercados, a Doceria Pão de Açúcar continuava suas
atividades. Em agosto de 1965 foi comprada a rede pioneira de auto-serviço, o
Sirva-se, com suas três lojas.
Esta expansão foi acompanhada de um planejamento preparado por Abílio
Diniz, contando com assessoria de consultores da Fundação Getúlio Vargas e
de Luiz Carlos Bresser Pereira, que ocupava o cargo de Diretor Administrativo.
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Esta “retaguarda técnica” fazia projeções e ajudava a concretizar o objetivo de
continuar crescendo, tanto via construções como através de aquisições.
Os resultados podem ser observados pela análise dos números que indicavam
nove lojas e 485 funcionários em 1965, passando a 22 lojas e 886 funcionários
em 1967 (Tabela 1). O ano de 1966 representou uma mudança significativa
quando inaugurou-se uma loja em Santos, fora da capital. Depois disso, os
dirigentes vasculhavam o Estado em busca de oportunidades para adquirir
novos empreendimentos. Logo em seguida o Pão de Açúcar estava operando em
São Vicente, Piracicaba, Campinas, Sorocaba, Taubaté, Limeira, Rio Claro e
Ribeirão Preto, “a preços iguais aos praticados em São Paulo” (Diniz, 1998, p.
81), como dizia a propaganda.
Outra preocupação era a diversificação dos negócios. Em 1965 o grupo
adquiriu a fazenda Candiru, de três mil alqueires, a 200 quilômetros de Belém,
no Pará, atendendo ao apelo dos militares de ocupar a Amazônia.
Dois anos mais tarde este caminho da diversificação fez com que o Pão de
Açúcar criasse a Pão de Açúcar Publicidade. Em 1968 foi criada a central de
processamento de dados, para acompanhar o volume e a velocidade de
expansão que a empresa adquiriu nos anos seguintes.
Em 1968 Valentim dos Santos Diniz assumiu a presidência da Câmara
Portuguesa de Comércio de São Paulo, entidade fundada em 23 de novembro de
1912. Em 1969, por solicitação do primeiro-ministro português em visita ao
Brasil, Valentim organizou um grupo de empresários que fez visitas, reuniões,
apresentações de estudos econômicos e compromissos oficiais em Moçambique
e Angola, então colônias portuguesas e em Lisboa. Em Portugal, na reunião
com o Ministro de Ultramar e Indústria e Comércio, seu Valentim foi convidado
a abrir uma rede de supermercados no país. No mesmo instante aceitou o
convite e, no dia seguinte andou por Lisboa buscando um ponto onde pudesse
instalar o primeiro Supermercado Pão de Açúcar na Europa. Assim que chegou
de volta ao Brasil, juntamente com os demais diretores e o setor jurídico da
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empresa, criou a Supa – Companhia Portuguesa de Supermercados S.R.L., em
dezembro de 1969.
A montagem da primeira loja em Lisboa, com três mil metros quadrados de
área construída, deu-se no tempo recorde de 120 dias (Diniz, 1998, p. 104). A
inauguração aconteceu em 1o de maio de 1970. Neste período, a direção do
Pão de Açúcar levou a cabo negociações com a Companhia União Fabril, um
dos maiores grupos empresariais portugueses, para associar-se ao Pão de
Açúcar de Portugal que, com isso, triplicou seu capital, mantendo o controle
acionário e administrativo. Nos dois anos seguintes, instalaram-se treze lojas no
país.
Em 1971, o fundador da empresa foi a Madri para examinar terrenos onde
pudesse implantar um hipermercado. “O primeiro Pan de Azúcar nas terras de
Aragão e Castela ocuparia dois galpões enormes e um grande terreno onde
funcionara o complexo cinematográfico da Sevilha Filmes, agora desativado”
(Diniz, 1998, p. 104), loja esta inaugurada em 1975.
Em 1973, em Angola, foi criada a AFRICADOS – África Supermercados,
inaugurando em 31 de agosto de 1973, o primeiro Jumbo de Luanda, com
investimento de 1,5 milhão de dólares. Outra novidade refere-se aos
funcionários, sendo que 30%, do total de 400, eram negros. Em Angola, assim
como em Portugal, a proporção de produtos importados nas gôndolas foi
revertida, passando de 70% para 30% em cerca de dois anos (Diniz, 1998, p.
127).
Ao mesmo tempo em que avançava sua organização no exterior, continuavam
as inovações no mercado nacional. Em maio de 1969 o Pão de Açúcar oferecia
aos paulistanos – já uma população de seis milhões – uma nova opção de
compra. Nesta data a loja no 4, ao lado da Igreja Imaculada Conceição,
começou a funcionar 24 horas por dia.
A chegada dos hipermercados no Brasil foi outra contribuição do grupo Pão de
Açúcar, que inaugurou sua primeira loja, o Jumbo de Santo André, no dia 28 de
maio de 1971. A loja dispunha, entre áreas de circulação e estacionamento o
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equivalente a mais de 25 mil metros quadrados, onde se comercializavam cerca
de 50 mil itens, “dos alimentos a um carro ou um helicóptero” (Diniz, 1998, p.
110), como era anunciado.
Entre as demais inovações do Pão de Açúcar, destaca-se o lançamento de
marcas próprias, no que também tornou-se pioneiro no país, ao vender o
detergente em pó, biodegradável, o Alv600g, em 1970. O objetivo era oferecer
mais uma opção para seus consumidores: produtos bons e acessíveis (cerca de
30% mais baratos).
Em 1971 entrou em operação a Veículos e Acessórios Pão de Açúcar, empresa
que atuava com as marcas Car Center e Motojumbo. Na ânsia de expansão e
diversificação, surgiram histórias curiosas, como a compra do Estádio Otacílio
Negrão de Lima, do América Futebol Clube de Belo Horizonte, em 1972. Ali foi
construída mais uma loja Jumbo, em 135 dias, com 18 mil metros de área total e
8 mil de área de venda.
Em 1973 a CBD comprou a agência de turismo Intersul. Naquele mesmo ano
criou- se a Pão de Açúcar Trading para atender à demanda no exterior e
abastecer as lojas nacionais com produtos importados. A Divisão Internacional
operava, entre Portugal, Espanha e Angola, 23 supermercados e seis
hipermercados, até o final de 1974. Mais tarde, uma nova trading, a Planco, foi
montada com sede em Lisboa.
Após período de pesquisas na Europa e nos Estados Unidos, em 1974
inaugurou-se a primeira loja Well’s. Os restaurantes Well’s dispunham de arcondicionado, música ambiente, decoração especial, limpeza absoluta,
atendimento rápido, garantia de qualidade e preços acessíveis.
A idéia era formar uma rede de tais restaurantes. Em 1977, já com sete casas
em São Paulo e uma em Belém, a Well’s transformou-se numa Divisão
Institucional destinada a vender refeições para empresas. Através do Well’s
Card, um sistema de vale- refeição, fechou acordo com 17 companhias,
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passando a comercializar três mil vales por dia. Continuou crescendo até 1988,
quando deixou de pertencer ao grupo.
Em 1974 criou-se a ANSA – Auto-Serviço Nordeste, parceria dos Grupos
Jereissatti do Ceará e Pão de Açúcar, que cedeu o know how e a marca Jumbo
para a instalação de um hipermercado em Fortaleza. Constituiu-se também a
Wellcome Operadora Brasileira de Turismo, com atuação em São Paulo, Rio de
Janeiro, Recife e Belém.
Em 1976 a Eletroradiobraz, concorrente do Pão de Açúcar enfrentava
problemas de lay-out, na forma de operar, na política de preços, na linha de
mercadorias e na concessão de crédito. Pela segunda vez (a primeira foi em
1963 – tabela 1), com a compra desta empresa, o grupo praticamente dobrou
seu número de lojas entre 1976 e 1978, sem contar que a Eletroradiobraz tinha
um faturamento maior que o do Pão de Açúcar. A divisão de veículos daquela
empresa foi transformada na Pão de Açúcar Veículos.
A política de expansão e diversificação continuou em 1977, com a criação da
Electra S/A – Financiamento, Crédito e Investimento e da Equipe S/A –
Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. No ano seguinte foi fundada a
Santos Diniz Consultoria de Marketing e, a partir do Centro de Processamento
de Dados do Grupo, constitui-se a Electra Processamento de Dados, para
prestar serviços de informática a terceiros. Iniciou- se em Uberaba-MG a
implantação da Companhia Ibirapuera de Avicultura, um projeto integrado de
agricultura, produção de rações, criação e abate de frangos. O relatório do
primeiro ano de funcionamento indicava uma produção de 17,5 mil toneladas de
rações e 3,15 milhões de unidades de frangos; instalação de 60 mil matrizes e
abate de 3,5 milhões de cabeças de frangos (Diniz, 1998, p. 157). Em São Luiz
do Maranhão foi criada a Companhia Pesqueira Tutóia, voltada para a
organização, industrialização e comercialização da pesca nos mercados interno
e externo.
Em 1986 foram inauguradas as duas torres de 12 andares na avenida
Engenheiro Luís Carlos Berini, que constituíam o início de um complexo maior,
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previsto para se tornar o cérebro da multinacional Pão de Açúcar, com
operações em Portugal, Espanha, África e Argentina.
Graças à sua capacidade de expansão, no Brasil e no exterior, diversificando
seus negócios e adquirindo concorrentes na área do comércio de auto-serviços, o
Pão de Açúcar “atingiu o auge de seu desenvolvimento em 1985, quando chegou
a ter 626 lojas, das quais 76 hipermercados, espalhados por 18 estados
brasileiros e três continentes. Em termos de diversificação, o grupo chegara a 40
empresas, várias delas nascidas para complementar o varejo, como publicidade,
imobiliária, transportadora, consultoria de marketing, construtora; outras
atuando nos ramos financeiro, turismo, agropecuária, concessionárias de
veículos

e

restaurantes”

(Diniz,

1998,

p.

132).
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CAPÍTULO II – SOLUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO
MELHOR E MAIS INTELIGENTES
Diversas empresas que já perceberam a vantagem que pode ser obtida por meio da
logística

criaram possibilidades incríveis para elas próprias e para serem

comercializadas; como exemplo veremos a Disney e a IBM.

2.1 EXEMPLOS DE SOLUÇÕES QUE AS ORGANIZAÇÕES ESTÃO
USANDO

O Caso Disney
A Disney desenvolveu em um de seus parques na Flórida um sistema de túneis
para dar ajudar a criar a magia que é encontrada nos parques, além de auxiliar nas
demais funções do parque.
A princípio, foi cogitada a contrução de um sistema de túneis subterrâneosque
pudesse interligar todo o parque de uma maneira invisivel ao cliente, que se mostrou
inviavel devido às condições geológicas da Flórida. A saída, então, foi construir todo
o parque um nível acima na superfície e deixar o complexo sistema de túneis no andar
térreo. Para concretizar tal projeto foi necessário transportar quantidades enormes de
terra do que seria o Typhoon Lagoon – um parque aquático com um lago que foi
criado artificialmente, daí a origem dos túneis, chamados de “Utilidor” – abreviação
de utility corridors.

Identificação
Fantasyland

Observe os sitemas de
cabos e canos de serviços

Figure 1 - Utilidor
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lilás,

da

Depois de concluido esse emaranhado de túneis abaixo do parque é parte
essencial para o seu funcionamento. Além de permitir a passagem dos funcionários de
um lado para o outro, possibilitando que que os personagens sejam avistados somente
no lugar onde se deve, e jamais dois personagens iguais aparecerendo juntos ou muito
próximos os túneis túneis também abrigam guarda-roupas das fantasias, alojamentos,
banheiros, enfermaria e a passagem de alguns veículos de srviço como carros
blindados que transportam o dinheiro das bilheterias, cabos de automação para todo o
parque dentre outras coisas, alimentação das lojas de conveniência. Os túneis são
identificados por cores para facilitar a identificação do que está acima deles.

Utilidor

Figure
2 - Mapa
dos Utilidors
Figura
2 – Utilidors
Mapa

Figure 3 - Mapa do Parque

Observe que na figura 2 é possivel ver a estrutura principal circulada
pelos túneis de serviço se comparada à figura 3, que é a Main Street.
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Nesse subterrâneo, há um outro sistema muito interessante de coleta de
resíduos do parque. Todo resíduo coletado é transportado por meio de um aspirador
central para um local único onde é separdo e encaminhado para o local adequado.
Se juntarmos todos as funções e todos os detalhes que envolvem estes túneis, é
possível ver claramente que a maior daquilo que define logística está presente: sendo
pintados de acordo com o que está acima deles, é fornecido um total senso de
localização. Os sistemas de controle também são centralizados, de lá é possivel fazer
quase qualquer coisa no parque; é de debaixo que saem comandos para as atrações,
música das animações e mais. Este controle totalmente centralizado é extremamente
vantajoso no quesito de gestão. Ainda pode-se observar a questão de armazenagem e
transporte por meio dos guarda-roupas, alojamentos e transporte de dinheiro, pessoas
– acontece por meio de veículos elétricos - e equipamentos sem que nenhum dos
visitantes acima tenha a menor ideia de que algo está sequer acontecendo.
Desta maneira sofisticada, com este conceito de auxílio de retaguarda,
resultado da visão de Walt Disney, que queria fazer com que as pessoas tivessem
momentos realmente especiais ao visitar seus parques criou-se algo magnífico que
pode ser considerado como um modelo funcional até mesmo para ser aplicado
virtualmente a qualquer ambiente, guardadas as proporções: empresas como
restaurantes, mercados e, porque não, até mesmo cidades.
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O Caso IBM
A IBM, há algum tempo vem trazendo a sua
campanha por um mundo mais inteligente, que consiste
em usar o máximo de informação possível coletável
através de sensores para fazer com que os diversos
objetos que usamos no nosso dia-a-dia conversem entre si
para fazer com que possam alcançar seu potencial máximo de

Figure 4 - Logo IBM

funcionamento em conjunto.
As vantagens dessa constante interação são os resultados que podem ser
observados nas categorias em que a IBM vem trabalhando, que são: Planeta, Água,
Alimento, Analítica, Cidades, Combustível, Comércio, Computação, Computação em
Núvem, Educação, Energia, Ferrovias, Financeiro, Governo, Negócio Social, Prédios,
Produtos, Saúde, Segurança, Telco, Trabalho, Trânsito e Varejo.

Figure 5 - Categorias do "Smarter Planet"

A seguir um texto retirado do site oficial da IBM que exemplifica a preocupação da
empresa:
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Nossos líderes políticos não são os únicos que têm como prioridade de suas
agendas promover mudanças. Líderes de empresas e instituições em toda parte têm
em suas mãos a oportunidade única de transformar a maneira como o mundo
funciona.
Se nos encontramos nessa posição hoje é porque a crise nos nossos sistemas
financeiros nos despertou e abriu nossos olhos. Agora, nosso foco está totalmente
voltado para os perigos e a natureza de sistemas globais altamente complexos.
E esse não é o primeiro dos alertas. Na verdade, a primeira década do século 21 tem
sido uma sucessão de alertas sobre um único tema: a realidade de uma integração
global.
Desde o começo da década, um mundo altamente conectado trouxe à tona
uma série de questões importantes: os problemas das mudanças climáticas globais, a
questão da energia, as cadeias globais de suprimento de alimentos e medicamentos e
as novas preocupações com segurança, que vão do roubo de identidade ao terrorismo.
O mundo continua a se tornar “menor” e “mais plano”. Mas, hoje em dia,
vemos que estar conectado não é o suficiente. Felizmente, algo mais está acontecendo
e fazendo surgir um novo potencial: o planeta está se tornando mais inteligente.
Ou seja, a inteligência está sendo inserida na maneira como o mundo
literalmente funciona – nos sistemas, processos e infraestruturas que permitem
mercadorias serem desenvolvidas, manufaturadas, compradas e vendidas.
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Uma inteligência que permite que serviços sejam colocados em prática. Que
facilita o transporte de tudo, do dinheiro e do petróleo à água e elétrons.
E que ajuda bilhões de pessoas a trabalhar e viver.Como isso é possível?
Em primeiro lugar, o mundo está se equipando. Se você puder, tente imaginar um
bilhão de transistores para cada ser humano. Estamos quase lá. Sensores estão sendo
colocados em toda parte: em carros, eletrodomésticos, câmeras, estradas, oleodutos...
Até mesmo nos medicamentos e nos animais em granjas e fazendas.
Em segundo, nosso mundo está se tornando interconectado. Num futuro
próximo, haverá dois bilhões de pessoas na internet – além dos sistemas e objetos que
agora podem “se comunicar” uns com os outros. Imagine um trilhão de coisas
inteligentes e conectadas e as gigantescas quantidades de dados que elas vão
produzir.
Em terceiro, todas essas coisas equipadas e interconectadas estão se tornando
inteligentes. Elas estão sendo conectadas a novos e poderosos sistemas de apoio que
podem processar todos esses dados e também alimentar métodos analíticos
avançados capazes de transformar tudo em insights reais, em tempo real.
Atualmente, a capacidade computacional está sendo acrescentada a coisas
que normalmente não consideraríamos computadores, e qualquer pessoa, objeto,
processo ou serviço de qualquer empresa – pequena ou grande – pode participar da
digitalização, se conectar e se tornar “inteligente”.
Com tanta tecnologia e networking disponível a custos tão baixos, o que você
não melhoraria? Que informação você não analisaria na busca por um insight? Que
serviço você deixaria de oferecer para um consumidor, um cidadão, um estudante ou
um paciente?
A resposta é que você vai fazer tudo isso simplesmente porque você pode. Mas
também há um outro motivo. Faremos isso porque é preciso. Considere o seguinte:
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De acordo com relatórios que foram publicados recentemente, países ao redor do
mundo estão desperdiçando de 40% a 70% da sua energia elétrica porque sistemas
de rede não são “inteligentes”.
Congestionamentos na cidade de São Paulo custam cerca de R$ 3,3 bilhões
por ano devido a 240 mil horas de trabalho perdidas e 200 milhões de litros de
combustível desperdiçados anualmente – isso sem contar o impacto na qualidade do
ar, custos logísticos e perdas no consumo.
Anualmente, cadeias de suprimento ineficientes custam US$ 40 bilhões em
produtividade perdida, o que representa mais de 3% do total de vendas.
Sistemas de saúde não são realmente “sistemas”. Eles não interligam dados
referentes a diagnósticos, entregas de medicamentos, médicos, planos de saúde e
pacientes, o que ocasiona custos exorbitantes que acabam por ameaçar indivíduos e
instituições.
Atualmente, uma em cada cinco pessoas não tem acesso a água potável.
E, claro, vimos o que aconteceu com nossos mercados financeiros, um sistema no
qual instituições puderam disseminar o risco, mas não foram capazes de monitorá-lo.
Ainda assim, todas essas questões têm solução num planeta mais inteligente.
A cidade de Estocolmo vem usando sistemas inteligentes de tráfego para diminuir
congestionamentos em 20%, reduzir emissões de gás carbônico em 12% e aumentar
consideravelmente o uso do transporte público.
Sistemas inteligentes de alimentos estão usando a tecnologia de RFID para
rastrear a carne de boi e frango, começando pelas fazendas onde são produzidas,
passando por toda a cadeia de suprimento até chegar às prateleiras das lojas.
Sistemas inteligentes de saúde podem diminuir o custo de um tratamento em até 90%.
Sistemas inteligentes estão transformando redes elétricas, cadeias de suprimento e
gerenciamento de água, além de ajudar a confirmar a autenticidade de produtos
farmacêuticos e a segurança das operações de câmbio.
Há uma imensa demanda por mudanças positivas no mundo. E nós temos os
recursos para realizá-las. Agora, a IBM vai mostrar para você soluções específicas
que podem ajudar nosso planeta a funcionar melhor.
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Vamos construir um planeta mais inteligente. Junte-se a nós e conheça o que
outras pessoas pensam sobre o assunto em ibm.com/think/br
O texto não traz exatamente o que estamos acostumados a ver por logística,
mas a ideia essencial do que precisa ser entendido para controlar os fluxos, as
imagens a seguir representam o que a IBM está tentando fazer:
À partir dos dados coletados, é gerada informação, que se transforma em
conhecimento com o objetivo de se atingir a sabedoria.

Figure 6 - Pirâmide de conhecimento da IBM
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Figure 7 - Pirâmide de conhecimento da IBM, com inteligência

Mesmo depois de obtidas todas as informações possíveis, e transformadas para
sua forma mais nobre, de ela serve se não for usada com inteligência para fazer a
diferença em ter recolhido e processado os dados ou não; usada da maneira adequada,
essa maneira de se pesar pode fazer com que decisões sejam tomadas com mais
velocidade e de maneira mais correta, reduzindo as chances “ao acaso”.
Empresas como a IBM tem ganhado muito dinheiro e prestígio pensando
dessa forma que busca compreender o que acontece com cada pequeno objeto para
gerar um ambiente melhor e mais inteligente.
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CAPÍTULO III – COMO MUDAR O PARADIGMA E
POPULARIZAR MÉTODOS MAIS EFICIENTES
Os benefícios já foram vistos, algumas maneiras de como fazer para que a logística
funciona também, porém não é fácil substituir os velhos hábitos. Então algumas
atitudes são tomadas para incentivar empresas a se utilizarem da logística para
fazerem o “bem”, como é o caso da logística reversa que é prevista por lei, de acordo
com a categoria do produto:

Por traz do conceito de logística reversa está um conceito mais amplo
que é o do “ciclo de vida”. A vida de um produto, do ponto de vista
logístico, não termina com sua entrega ao cliente. Produtos se tornam
obsoletos, danificados, ou não funcionam e deve retornar ao seu ponto de
origem para serem adequadamente descartados, reparados ou
reaproveitados. - Leonardo Lacerda

Figure 8 - Representação da logística reversa
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A determinação obriga fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores
a para recolher, depois de usados pelo consumidor final:


Agrotóxicos e seus resíduos e embalagens;



Pilhas e baterias;



Pneus;



Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;



Lâmpadas fluorescentes;



Produtos eletrônicos e seus componentes.

A principal função é a reciclagem apropriada, mas existem outros fins para
determinados, como eletrônicos: “O Museu do Computador aceita e retira doações de
computadores, telefones, máquinas de escrever e de calcular, videogame, impressoras
e peças de computador, especialmente os modelos mais antigos para exposição no
Museu. Os equipamentos que não se enquadram nos modelos desejados pela entidade
são doados a comunidades carentes.” –blog Akatu

3.1 UM ARTIGO SOBRE LOGÍSTICA REVERSA
Para ilustrar melhor e dimensionar um pouco mais as características de
logística reversa, segue um artigo de onderley Netto professors da UNICAMP / UNIP
/ UND e Coordenador de negócios da Kom International.
O Brasil é atualmente o país que possui o maior índice de reciclagem
de embalagens de alumínio do mundo. De acordo com a Associação
Brasileira de Alumínio (ABAL), 87% de todas as latas consumidas no
período (cerca de 9 bilhões de unidades) foram reaproveitadas pela
indústria, gerando faturamento de R$ 850 milhões e 152 mil empregos
diretos e indiretos. A reciclagem proporcionou também economia de 1,7
mil Gigawatts hora/ano, correspondendo a 0,5% de toda a energia
gerada no país e suficiente para abastecer a cidade de Campinas, com 1
milhão de habitantes.
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Este é apenas um exemplo da importância e do potencial da
reciclagem de materiais, sobretudo embalagens de produtos de consumo
(papéis, plásticos, vidro, metais, borracha etc) para a economia e para as
empresas. E este é o motivo pelo qual o tema vem ganhando a atenção
das empresas. Tanto que, para atender a nova demanda, um novo
conceito de gestão vem sendo desenvolvido, a logística reversa.
A logística tradicional está relacionada a fazer com que os produtos
(latas de cerveja e refrigerante, por exemplo) cheguem ao consumidor
com o máximo de eficiência e ao menor custo possível. Já a logística
reversa, como o termo já diz, refere-se a fazer com que os resíduos
reaproveitáveis (as latas de alumínio) retornem à sua origem de modo
eficiente e com baixo custo, de forma a serem reciclados sob as mais
diversas formas. Portanto, quanto mais as empresas investirem em
logística reversa, mais o processo de reciclagem se tornará viável
economicamente (como já ocorre com o setor de embalagens de
alumínio) e agregando valor ao negócio principal da empresa.
Ganhos financeiros e logísticos são apenas um dos benefícios que a
logística reversa é capaz de proporcionar. Some-se também os ganhos à
imagem institucional da companhia por adotar uma postura
ecologicamente correta, atraindo a atenção e preferência não só de
clientes mas dos consumidores finais.
Outro benefício igualmente importante, hoje praticamente ignorado
pelas empresas mas que deve ganhar relevância nos próximos anos, é o
poder da logística reversa para unir a indústria, o atacado/distribuidor, o
varejo e os demais elos da cadeia de abastecimento em torno vantagens
mútuas. Um bom exemplo é o que reúne a Tomra Latasa (grande
fabricante de latas de alumínio), AmBev (fabricante de cervejas e
refrigerantes) e Extra, uma das principais redes de supermercados do
Brasil. Em uma iniciativa conjunta, instalaram em diversas lojas os
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“replanetas”, máquinas de auto-atendimento que recebem latas e
garrafas plásticas PET para reciclagem. Ao depositar as embalagens
usadas no replaneta, o consumidor recebe um cupom referente ao valor
do material, e que pode ser utilizado como pagamento nas compras. No
primeiro ano de funcionamento, as máquinas coletaram cerca de 9
milhões de embalagens de quase 200 mil consumidores, números que
surpreenderam as empresas.
Como se vê, com a preocupação cada vez maior pela preservação do
meio ambiente, aliada com à concorrência e a pressão por resultados e
diferenciação no mercado, farão da logística reversa uma ferramenta
fundamental para as empresas. Tanto para aumentar o seu poder de
competição quanto forma de melhor se relacionar com fornecedores,
clientes e consumidores finais.
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Ações como esta dos governos fazem com que empresas sejam obrigadas a reciclar,
então resta elas fazerem disso algo produtivo, como é o caso da Nespresso,
apresentado a seguir:

Exemplo Nestlé (NESPRESSO)
A Nestlé, por meio da Nespresso chega a
reciclar 75% das cápsulas de Al utilizadas pelos consumidores através do programa
Ecolaboration que é uma jornada para a Nespresso se tornar uma

Figure 9 - Logo Ecolaboration

empresa mais sustentável.
Como retirado do site oficial:
Estamos empenhados em reduzir as emissões de carbono em todas as
atividades da Nespresso, desde a baga até a xícara e além.
Estamos também otimizando a nossa pegada ambiental em nível global
por meio da melhoria da sustentabilidade das nossas operações. Desde
2005 estamos usando um processo chamado de avaliação do ciclo de vida
(ACV) para compreender a nossa pegada ambiental. Atualmente, além
das nossas próprias avaliações internas, são realizados estudos de ACV
pelos consultores especialistas ambientais da empresa Quantis. Esses
estudos nos dão perspectivas relativas a cinco impactos ambientais
fundamentais: mudança do clima, utilização da água,
biodiversidade, consumo de energia e saúde humana.

A

ACV é uma ferramenta valiosa na tomada de decisões sobre a
melhor forma de otimizar a nossa pegada ambiental. Ela nos
permite compreender como geramos dióxido de carbono e outras
emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para a mudança do
clima. E nos ajuda a compreender a melhor forma de reduzir a nossa
pegada de carbono em todos os aspectos da nossa atividade, desde a
baga até a xícara, sem criar impactos ambientais negativos em outros
lugares.

Em 2011, a Quantis realizou um novo estudo de ACV, que

mostra que entre todas as opções avaliadas para fazer um café espresso
em uma máquina Nespresso, a cápsula de alumínio da Nespresso que é
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reciclada após a utilização é a opção com o menor impacto ambiental,
entre todas as que estão atualmente disponíveis no mercado.

“Em 2009, assumimos o compromisso de reduzir a pegada de carbono de
cada xícara de café em 20% até 2013.”

Ações como a da Nespresso, de logística reversa espontane ainda não são muito
comuns, mas vem se popularizando. Uma grande vantagem, além da proteção e
Figure 10 - Capsulas de café usadas que irão para a reciclagem.

conservação do ambiente é que os custos com matéria prima são reduzidos devido ao
reuso.
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Deutsche Post DHL
As grandes corporações procuram o apoio de seus provedores de
logística quando se trata de reduzir suas próprias emissões de CO2. Para
eles, a logística tem sido muito mais do que um serviço padrão para
gerenciar seus negócios. Pelo contrário, são uma alavanca estratégica
para cumprir a sua responsabilidade para conter a mudança climática.
Para aqueles prestadores de serviços logísticos que reconheceram
esta tendência e incorporou-a na sua estratégia, este repensar pelos
clientes oferece grandes oportunidades para ganhar quota de mercado.
"Nossa indústria pode e vai promover a tendência de mais CO 2
economia eficiente -. Enquanto na verdade, aumentando o sucesso
comercial Embora muitas pessoas ainda vêem uma contradição entre
crescimento econômico e proteção ambiental, qualquer pessoa que dirige
o seu negócio em uma maneira mais ecológica tem todo o chance de
aumentar a lucratividade a longo prazo também ", explica Frank Appel ,
CEO da Deutsche Post DHL.

3.2 CRESCENTE DEMANDA POR “VERDE” DE LOGÍSTICA
Uma das principais conclusões do estudo "Tomorrow Entregando:
Rumo Logística Sustentável", recentemente publicado pela Deutsche Post
DHL - número um na indústria em todo o mundo - é que os aspectos
ambientais terão um impacto substancialmente maior sobre as futuras
relações entre fornecedores de logística e usuários. Os dados extensos
que sustentam o estudo, baseado em parte em uma pesquisa com 3.600
clientes corporativos e usuários finais na Índia, China, EUA, Brasil,
Reino Unido e Alemanha, confirma a crescente necessidade de "verde"
serviços de logística. Na Ásia, em particular, 70 por cento dos
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consumidores inquiridos taxa de mudança climática como o problema
mais urgente.
Mas o interesse em logística sustentável é alta também em outros
países: em 2009, por exemplo, a Deutsche Post DHL realizadas 705.000
mil embarques GoGreen em nome de seus clientes em todo o mundo,
quase cinco vezes mais do que no ano anterior. E em 2010, a mesma
figura foi atingido depois de apenas nove meses. Para este serviço, que o
prestador de logística oferece em 36 países, as emissões de CO2 geradas
a partir transporte e processamento de remessas do cliente são medidos e
compensados via projetos de proteção climática externa.

Know‐how em contabilidade de carbono um factor crítico de sucesso
Outra constatação do estudo é que mais e mais clientes estão
esperando seus provedores de logística para demonstrar experiência em
contabilidade CO 2 e as emissões de carbono de gestão. "Estamos
especialmente interessados em fornecedores de logística com um sistema
de contabilidade de carbono operacional abrangente. Medindo o nosso
equilíbrio CO 2 é particularmente valiosa para nós, porque podemos
então entender o impacto ambiental da nossa cadeia de suprimentos e
identificar hotspots de emissões e ainda mais o potencial de melhoria ",
diz Lars Siebel, chefe de compras de logística global da Henkel AG &
KGaA Co, citado no estudo de Deutsche Post DHL. Know-how nesta área
é, portanto, um fator crítico de sucesso para os líderes do mercado futuro
na área de logística.
Para o setor de logística em si, soluções e tecnologias sustentáveis
são a chave para melhorar a sua própria CO 2 equilíbrio. Ainda hoje, a
indústria pode reduzir emissões de CO 2, fazendo sua rede de distribuição
mais eficiente. Os modos de direito ao transporte, uso otimizado da
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capacidade de carga e planejamento de rotas mais eficientes são fatores
cruciais. No entanto, também se torna claro no estudo que, devido ao
imenso investimento necessário, a introdução geral de frotas de
caminhões com motorização híbrida ou eléctrica exige um esforço
conjunto da indústria, os fabricantes e os decisores políticos.

3.2.1 A INDÚSTRIA DE LOGÍSTICA PODEM SERVIR DE EXEMPLO PARA
MUITOS OUTROS SETORES
Muitos dos clientes de negócios pesquisados também acreditam
que a pressão política deve ser intensificada ao longo dos próximos anos.
Frank Appel apela a uma abordagem coordenada a nível internacional:
"Uma vez que o preço está definido para as emissões de CO 2, é
particularmente importante para os tomadores de decisão para garantir
que existem regras uniformes Se regras diferentes continuam a existir
lado a lado, só vamos ver. uma mudança entre as regiões, o que é
vantajoso para ninguém. "
Assim, enquanto a discussão sobre a implementação adequada
das metas do clima é provável que continue em todos os níveis ao longo
dos próximos anos, levando as empresas estão considerando a questão da
redução de CO 2 mais e mais no seu dia-a-dia. Com base nos achados do
estudo, a Deutsche Post DHL CEO Frank Appel vê um papel de liderança
para sua indústria nesta nova ênfase na sustentabilidade: "Devido à sua
rede de transportes global, seus conhecimentos técnicos ea sua
participação na cadeia de abastecimento, a logística indústria pode servir
de exemplo para muitos outros sectores que querem reduzir suas próprias
emissões. Podemos e devemos agir como um driver para negócios
sustentáveis. "
Fonte: www.dp-dhl.com
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"Indústria da Logística será um facilitador da mudança"
Entrevista com Frank Appel, CEO da Deutsche Post DHL, acerca de logística
sustentável
Deutsche Post DHL publicou um novo estudo. "Delivering Tomorrow:
Towards Sustainable Logistics " analisa a evolução no sentido de uma
indústria sustentável de logística, de carbono-eficientes e descreve como
as soluções e tecnologias sustentáveis serão fundamentais na redução da
pegada de CO2 de logística. Frank Appel, CEO da Deutsche Post DHL,
fala sobre as descobertas dos estudo de suas conseqüências.
Por que a Deutsche Post DHL editou este relatório sobre logística verde?
Appel: É um follow-up em nossa Estudo Delphi desde o ano passado, que
identificou a transição para "soluções verdes” como a grande questão
para futuros negócios. O novo relatório se concentra totalmente no nosso
negócio, a indústria de logística. Nós fizemos este relatório sobre a
sustentabilidade no setor de logística, porque nós queremos ser parte da
solução quando se trata de combater a mudança climática. As emissões
antropogénicas de gases com efeito fizeram mudanças climáticas, o
desafio mais premente que enfrentamos e se nós não começarmos a
enfrentá-lo agora, os custos só vão continuar a crescer. O setor de
logística é uma fonte significativa de emissões de carbono. E, como maior
grupo de logística do mundo, reconhecemos que a Deutsche Post DHL
tem uma responsabilidade especial para reduzir as emissões.
Então você acha que a indústria da logística precisa estar na vanguarda
da protecção do clima?
Appel: Absolutamente. Agradecemos que podemos e seremos facilitadores
de mudança, e que a logística está idealmente posicionado para ajudar a
promover a sustentabilidade. Abrangendo uma rede de transportes em
todo o mundo e através de sua expertise e posicionamento ao longo de
toda a cadeia de suprimentos, a indústria de logística pode ser um
modelo para muitos outros setores como eles embarcam em seus próprios
esforços para reduzir as emissões. Nós podemos agir como um
catalisador para as práticas de negócios sustentáveis.
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O que a Deutsche Post DHL esta fazendo sobre mudança climática?
Appel: Fornecer soluções mais verdes tem sido uma atividade-chave na
Deutsche Post DHL há alguns anos e já está integrado na nossa
estratégia corporativa. Nós éramos a primeira empresa de logística em
todo o mundo a se comprometer com uma meta de eficiência de carbono melhoria de 30% até o ano de 2020 comparado com 2007. Fomos
também a primeira empresa de logística para oferecer carbono neutro
serviços de transporte, que recentemente implementou um sistema de
contabilidade de carbono e temos um forte programa GoGreen como
parte de nossas iniciativas de Responsabilidade Corporativa. E, claro, há
nossa unidade DHL Solutions & Innovations, que está trabalhando
constantemente em soluções inovadoras para a mais verde de negócios.
Quais são os achados mais importantes no relatório?
Appel: O relatório observa que as práticas de negócio mais sustentável
será um pré-requisito para sucesso a longo prazo para a maioria das
empresas no futuro, e que esta tendência já está dirigindo uma indústria
mais verde logística. Ele também acha que, embora muitos ainda vejam
uma contradição entre crescimento econômico e proteção ambiental, as
políticas de negócio sustentável pode realmente aumentar a rentabilidade.
O setor de logística já podem conseguir resultados significativos de
redução de carbono de hoje por meio da otimização de redes de
distribuição, utilizando os modos de transporte e direito a gestão eficiente
de capacidades de carga e rotas. Que, ao mesmo tempo reduz os custos.
Podemos também aumentar a eficiência energética dos armazéns,
melhorar a aerodinâmica de veículos existentes, e fazer melhor uso dos
sistemas de eco-condução. Nosso relatório tem destilada alguns dos mais
salientes, o futuro desenvolvimento da nossa indústria.
Quais são as conseqüências na sua opinião?
Appel: Os provedores de logística para moldar o futuro serão aquelas
que oferecem conhecimentos específicos. Logística será cada vez menos
uma mercadoria. Ao mesmo tempo, dado o custo de novas tecnologias, a
mudança acarretará um movimento concertado de empresas, governos e
instituições financeiras, vamos ver mais colaboração entre as empresas -
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mesmo concorrentes - como a forma mais eficiente de alcançar a
sustentabilidade.

Como

as

inovações

sustentáveis

abrir

novas

oportunidades, empresas de logística vai se adaptar seus modelos de
negócios. Além disso, o ambiente regulatório irá evoluir. Rotulagem CO2
vai

se

tornar

padrão,

proporcionando

transparência

para

os

consumidores. Uma vez que as emissões de carbono têm um preço, será
particularmente importante para os formuladores de políticas para
garantir condições de concorrência equitativas. A colcha de retalhos de
regulamentos divergentes só vai levar à fuga de carbono, o que significa
uma deslocalização das emissões para os países em setores intensivos
com regulação mais flexíveis.
O que você espera alcançar com este relatório?
Appel: O nosso objectivo é criar um debate mais focado, entre políticos,
comentadores e os meios de comunicação, bem como pessoas de negócios
e consumidores. Todos esses grupos precisam de forma consciente e com
mais urgência considerar os desafios colocados pelas alterações
climáticas e agir sobre eles. O relatório pretende mostrar como a
inovação empresarial e a demanda verde podem dirigir uma indústria de
baixo carbono e levar a uma economia de baixo carbono.
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Estas são algumas curiosidades retiradas do site do Deutsche Post que
mostram alguns impactos da logística no nosso ambiente.
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3.3 UM EXEMPLO GLOBAL
O texto abaixo apresenta uma ação de três grandes companhias logísticas
referentes ao tratamentos de resíduos de informática, que requerem cuidados especiais
para serem reciclados, e que o fabricante original é obrigado a fazê-lo, por meio da
logística reversa.

Empresas de logística dão a mão para os clientes "e-lixo iniciativas
Com o aumento do comércio on-line e seu papel como gestores de cadeia
de suprimentos, as empresas de logística estão aumentando as taxas de
desvio de resíduos para os seus clientes e a si próprios.

Figure 11 - Reaproveitamento de eletrônicos

A quebra de equipamentos eletrônicos para suas partes reutilizáveis faz sentido para
os gestores de cadeia de fornecimento. Fotografia: Kiran Manjunath / EPA
UPS , FedEx e DHL tem todos encontrados sucesso graças ao
aumento maior no comércio on-line e seu papel no gerenciamento de
cadeias de empresas de abastecimento. Com as remessas aumentaram
vem um aumento de resíduos, mas todas as três empresas têm
demonstrado liderança na busca de formas inovadoras para eliminar
excessivo de combustível, embalagens, resíduos e, agora, eletrônico ou
lixo eletrônico. Seu lixo eletrônico esforços vão além da eliminação
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segura de equipamentos eletrônicos usados internamente, agora essas
empresas, que atuam como gestores da cadeia de fornecimento para
inúmeras empresas, são essas mesmas empresas "e-lixo recicladores.
David Guernsey, gerente sênior de programa de sustentabilidade da
UPS, explica como o programa de sua empresa de reciclagem de lixo
eletrônico evoluiu ao longo da última década. Desde 2000, a UPS já
reciclou quase 13,6 milhões kg (30 milhões de libras) de lixo eletrônico.
Eliminação adequada, de acordo com Guernsey, foi possível em parte
por causa de uma aplicação web de propriedade que os funcionários da
empresa pode usar para determinar métodos adequados de eliminação
de lixo eletrônico ao invés de ter que adivinhar o que fazer com vários
itens. Sete locais reciclagem de lixo eletrônico na ajuda dos EUA
garantir que praticamente não tem itens vão para aterros sanitários.
Agora UPS é expandir esse sistema e oferecer o serviço aos seus
clientes. Através de uma parceria com a Toshiba, Soluções UPS Supply
Chain reparos da unidade danificada laptops. Em vez de enviar de volta
o lixo eletrônico para a Toshiba, no entanto, UPS gerencia. Clientes da
Toshiba pode ter danificado laptops para mais de 3.300 lojas em todo os
EUA UPS, UPS e gerencia todo o processo de reparação. Laptops são
enviados para centro global da empresa em Louisville, Kentucky,
reparados e devolvidos aos clientes. O modelo de reparo one-stop não
só aumenta a eficiência, reduzindo a quantidade de voos de transporte
de peças e para trás, mas também ajuda a UPS consolidar a coleta de
lixo eletrônico e acelerar a sua reciclagem. Para UPS, as receitas
geradas com as vendas de eletrônicos remodelado e indesejadas lixo
eletrônico mais do que paga os custos associados à execução deste
programa extenso. Redução de custos de transporte e de combustível
também se beneficiam UPS e seus clientes, aumentando ainda mais o
valor de sua rede de reciclagem de lixo eletrônico simplificado.
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UPS maior "concorrente dos EUA, FedEx , possui o seu próprio com
os programas de reciclagem que coleta eletrônica indesejada, e
cartuchos. Na última contagem, as instalações da FedEx e lojas de
marca recolheu mais de 907,000 kg de lixo eletrônico apenas em 2009.
Os 300 anos de idade Serviço Postal dos EUA (USPS), que assumiu a
liderança na reciclagem de embalagens, teve sucesso mais intermitente
com o seu programa piloto de lixo eletrônico. Envelopes livres permitem
a discussão USPS "dos celulares indesejados e outros equipamentos
pequenos. No geral, porém, a UPS tem sido a mais agressiva ao tomar o
ônus da reciclagem de lixo eletrônico fora de seus clientes.
Do outro lado da lagoa, da DHL EnviroSolutions divisão (um
patrocinador deste hub), encarregou-se a aumentar as taxas de
reciclagem de lixo eletrônico no Reino Unido. EnviroSolutions oferece
serviços de reciclagem de lixo eletrônico não só para seus negócios e
clientes individuais, mas para os governos locais, também - uma opção
atraente para os municípios broadsided por cortes no orçamento.
De acordo com Guernsey, a demanda por aumento de reciclagem de
lixo eletrônico é temperada por realidades logísticas e de mercado.
Alguns obstáculos incluem a falta de acesso a instalações em locais
remotos, as flutuações na reciclagem de economia de mercado, eo
espaço necessário para os recipientes de segregação de resíduos.
Mudança de comportamento das pessoas é também um desafio. Os
custos do trabalho associado com desvio e reciclagem de resíduos pode
ser uma barreira para as empresas, e envolvimento dos funcionários
efetivos é necessário fazer esforços reciclagem de lixo eletrônico bem
sucedido.
Com os governos locais distraídos por cortes no orçamento, procure
empresas de logística e seus clientes não só assumir a liderança na
reciclagem de lixo eletrônico, mas para educar os consumidores que os
minerais de terras raras, plásticos e metais, os quais estão a aumentar
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em escassez e preços, são mais valiosos reutilizado, em vez de
vazamento de toxinas após o enterro em um aterro sanitário.
Leon Kaye é fundador e editor da GreenGoPost.com
Este conteúdo é trazido a você por Guardião Professional

CONCLUSÃO
Observando a realidade de empresas do Brasil e do mundo, é incontestevel
que a logística é fator chave para sucesso, sem ela não é possível estar presente em
todos os lugares que há oportunidades de negócios, mas além de sr usado para este
fim, a novidade é usá-la também para a situação reversa e de maneira mais inteligente
para o ambiente em que a empresa está inserida; para depois que o produto foi
entregue ao usuário final e utilizado, ele deve ser retornado para a origem a fim de ser
reutilizado, reuzindo impacto ambiental e custos com matéria prima.
Estes são exemplos de como uso de tecnologias e métodos já existentes podem
ter impactos realmente significativos tanto no âmbito econômico quanto ecológico, a
logística reversa é algo que ainda tem de ser adotado pelas empresas assim como um
dia elas tiveram de adotar a logística direta; e da mesma forma, ela irá se provar tão
importante e indispensável, é apenas uma questão de tempo.
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Introdução
O tema sobre sustentabilidade é um dos principais e mais falados temas atualmente no
mundo todo. É um tema muito abrangente e muito vasto, já que envolve muitos
elementos como cultura de cada país, a sociedade e as comunidades onde se vivem,
educação, IDH, entre outros.
É só olhar ao nosso redor que conseguimos perceber os sinais evidentes de degradação
e podemos concluir que o planeta sente, o impacto do peso da vida humana e das ações
predatórias praticadas desde sempre pelos seres humanos. Se por acaso, mantermos essa
economia e o estilo de vida das populações urbanas nos níveis de hoje é praticamente
impossível que o planeta tenha um futuro próspero.
Os impactos desse modo de vida, mais cedo ou mais tarde, se tornarão irreversíveis e a
população do mundo inteiro sentirá a mão pesada da natureza sobre suas vidas. A
verdade, é que para garantir a sustentabilidade ambiental nas grandes cidades, é preciso
abandonar o modo de vida que estamos acostumados atualmente e criar uma
consciência na base da sociedade e na classe dirigente, e principalmente nas crianças,
de que a exploração desenfreada do meio ambiente só levará a destruição do planeta.
As mudanças que já foram feitas e sentidas devem ser estimuladas e suas
consequências devem servir de exemplo para que nações e governos comecem a
implementá-las e a sentir seus reflexos cada vez mais intensamente.
Nesse trabalho tentei mostrar um pouco sobre a realidade em que o mundo se
encontra na questão de meio ambiente e seus maiores e mais inquietantes problemas.
Procurei demonstrar como algumas das maiores empresas do mundo estão lidando com
o problema e quais são seus principais atos e idéias para tentar melhorar e ajudar o
mundo na sua questão ambiental.

1. Definindo Sustentabilidade
Podemos definir sustentabilidade de várias maneiras e gêneros, por exemplo:
a) Sustentabilidade econômica: a maneira como uma economia mundial
consegue se sustentar com todos seus tributos e critérios, além do uso e do manejo
eficientes dos recursos naturais.
b) Sustentabilidade ecológica (a mais abrangida nesse trabalho): uso dos
recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a
satisfação das necessidades das gerações futuras.
c) Sustentabilidade geográfica: os problemas ambientais são muitas vezes
ocasionados, por uma distribuição desequilibrada das propriedades e das atividades
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econômicas. Por exemplo, a excessiva concentração da população em áreas
metropolitanas, e a destruição de ecossistemas frágeis,
Falarei mais nesse trabalho sobre a sustentabilidade ecológica, onde existe um
meio de configurar a civilização e atividade humanas, de modo que a sociedade, e as
suas economias possam satisfazer suas necessidades e exercer o seu maior potencial
no presente.
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações ou/e atividades humanas
que tem como objetivo suprir as necessidades atuais dos seres humanos. Ou seja, a
sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente.
A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança
local até o planeta inteiro.

•Algumas ações relacionadas a sustentabilidade:
- Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada e assistida;
- Preservação de áreas verdes não destinadas a exploração econômica;
- Ações que tentam incentivar a produção e consumo de alimentos orgânicos;
- Exploração dos recursos minerais (petróleo,
controlada, racionalizada e com planejamento;

minérios, entre outros) de forma

- Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, hidráulica) para diminuir o
consumo de combustíveis fósseis.

•Alguns benefícios da adoção da sustentabilidade:
- Com a prática das ações de sustentabilidade que garantem a curto, médio e longo
prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de
vida, inclusive a humana.
- Garantir os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a
manutenção dos recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo
uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.

1.1 Sustentabilidade nas grandes cidades
É só olhar ao nosso redor que conseguimos perceber os sinais evidentes de
degradação e podemos concluir que o planeta sente, o impacto do peso da vida humana
4

e das ações predatórias praticadas desde sempre pelos seres humanos. Se por acaso,
mantermos essa economia e o estilo de vida das populações urbanas nos níveis de hoje é
praticamente impossível que o planeta tenha um futuro próspero.
Os impactos desse modo de vida, mais cedo ou mais tarde, se tornarão
irreversíveis e a população do mundo inteiro sentirá a mão pesada da natureza sobre
suas vidas.
A verdade, é que para garantir a sustentabilidade ambiental nas grandes cidades,
é preciso abandonar o modo de vida que estamos acostumados atualmente e criar uma
consciência na base da sociedade e na classe dirigente, e principalmente nas crianças,
de que a exploração desenfreada do meio ambiente só levará a destruição do planeta.
As mudanças que já foram feitas e sentidas devem ser estimuladas e suas
consequências devem servir de exemplo para que nações e governos comecem a
implementá-las e a sentir seus reflexos cada vez mais intensamente.
Existe um projeto de Lei, na capital paulista, que data de 2010, que obriga novos
condomínios residenciais paulistanos a serem “verdes”. Esse projeto determina que os
novos condomínios residenciais que sejam construídos na cidade façam uso de
alternativas tecnológicas “ambientalmente sustentáveis”.
O projeto ordena que as novas obras dêem preferência à utilização de
tecnologias como : lâmpadas de alta eficiência para iluminação em áreas comuns;
sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e de óleo comestível.
Na questão de gestão de água nas edificações, a proposta torna obrigatória a
utilização de sistemas de reuso e de aquecimento termo-solar de água, bem como a
adoção de bacias sanitárias com volume de descarga reduzida, torneiras e válvulas de
fechamento automático em lavatórios, sistema de gestão de águas da chuva (captação,
retenção, armazenamento e utilização) e sistema de tratamento de efluentes que reutilize
água em finalidades não potáveis.
Conseguir alterar as relações de consumo e educar a população para o real
significado das políticas de conservação do meio ambiente pode ser a única forma de
garantir a sustentabilidade ambiental.
Tentar fazer com que essas populações questionem o seu modo de vida e fazêlas entender que se os recursos do planeta não tiverem como se renovarem, e de
sustentarem-se sob a pressão constante de consumo exagerado, a vida na qual estamos
acostumados atualmente, acabará de forma dramática.
Esse caos desordenado das grandes cidades e os seus conflitos sociais e
econômicos e também entre países serão inevitáveis e de proporções grandiosas. Sendo
que, quem conseguir sobreviver terá uma terra exaurida e devastada; incapaz de
sustentar a vida e inútil para qualquer um de nós.
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1.2 Sustentabilidade começa em casa
Atitudes sustentáveis, além de socialmente mais aceitáveis e responsáveis,
mostram-se economicamente mais viáveis e passam a provocar interesse também fora
de pessoas e empresas ecologicamente corretas. A chance de economizar recursos e,
ainda, economizar uma boa parte do dinheiro necessário para pagar as despesas de casa,
faz com que muito mais pessoas abracem essa forma sustentável de viver.
Para promover a sustentabilidade em casa é simples, como por exemplo, ensinar
a teoria da cultura sustentável entre familiares, amigos e vizinho. Pode-se trabalhar de
uma forma mais sustentável desde a construção ou da reforma de sua própria casa, com
a intenção de economizar recursos, como água e energia e utilizando-se de material de
construção certificado e vindo de empresas que também tenham uma postura
sustentável.
Tentar usar móveis mais verdes, móveis construídos com madeira reciclada ou
em madeira maciça vindas de reflorestamentos ou com extração certificada e garantia de
origem. Tratar do esgoto corretamente. Não queimar lixo ou outros detritos. Reciclar o
lixo orgânico transformando-o em adubo e a parte não orgânica no que for possível.
Se possível, captar a água da chuva e utiliza - lá para a limpeza; para descarga
em vasos sanitários e para coisas onde o uso da água potável represente um desperdício.
Tentar usar produtos de limpeza menos agressivos e biodegradáveis. Jamais jogar lixo
nas ruas ou em locais impróprios. Desligue as luzes ao sair do ambiente iluminado.
Tomar banho com o chuveiro elétrico na posição “verão”. Não escovar os dentes,
barbeie-se ou lave roupas com a torneira aberta nos momentos em que a água não é
necessária. Use menos ar condicionado e abra a geladeira apenas quando souber o que
vai pegar dentro dela.
Alguns exemplos práticos:
Para casa em geral:
• Móveis: escolher alguns com vida útil mais longa, madeira certificada ou ainda
utilizá-los novamente os antigos móveis;
• Iluminação: tentar aproveitar ao máximo a iluminação natural e utilizar cores claras,
principalmente nas paredes, para que reflitam bem a luz, evitando o consumo excessivo
de eletricidade. Tentar usar também é o uso de lâmpadas incandescentes.
• Ventilação: abrir as janelas e reduzir o uso do ar condicionado e ventiladores;
• Água: verificar se há vazamentos. O modo de se fazer isso, seria fechar todos os
registros e perceber se o consumo continua.
Para cozinha:
6

• Escolher produtos com selos de qualidade;
• Ter dois cestos de lixo: um para os orgânicos e outro para os recicláveis;
• Usar a máquina de lavar louças apenas quando estiver cheia;
• Posicionar a geladeira em um local fresco, longe do sol;
• Verificar as borrachas de vedação da geladeira e do forno;
• Ter uma alimentação saudável: frutas e verduras da época são mais fáceis de serem
produzidos; quanto mais produtos naturais forem consumidos e menos embalagens
forem fabricadas, menor o volume do lixo e maior a facilidade de reciclagem.
Para banheiro:
• Não jogar lixo no vaso, evitando entupimentos e descargas desnecessárias;
• Fechar a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba;
•Reduzir o tempo de banho e ajuste o chuveiro de acordo com a estação.

1.3 Lixo
Lixo, é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados
pelas atividades humanas. Desde os tempos mais remotos até meados do século XVIII,
quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era produzido em pequena
quantidade
e
constituído
essencialmente
de
sobras
de
alimentos.
A medida em que o mundo foi evoluindo, as fábricas começaram a produzir
objetos de consumo em grande escala e a introduzir novas embalagens no mercado,
aumentando o volume e a variedade de resíduos gerados nas áreas urbanas.
Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles fez com que as áreas
disponíveis para colocar o lixo se tornassem escassas. No Brasil,até hoje, a maior parte
dos resíduos recolhidos nos principais centros urbanos é simplesmente jogada sem
qualquer cuidado em depósitos existentes nas periferias das cidades.
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Nos últimos anos, tem-se visto uma tendência mundial em reaproveitar cada vez
mais os produtos jogados fora, no lixo para fabricação de novos objetos, através dos
processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de energia
fornecidas pela natureza.

O lixo pode ser classificados de várias formas, como por exemplo:
•Lixo urbano: formado por resíduos sólidos em áreas urbana, incluindo os resíduos
domésticos e resíduos comerciais.
- Lixo domiciliar: formado pelos resíduos sólidos de atividades residenciais, e
contém muita quantidade de matéria orgânica, plástico, lata, vidro.
- Lixo comercial: formado pelos resíduos sólidos das áreas comerciais composto
por matéria orgânica, papéis, plástico, entre outros.
- Lixo público: formado por resíduos sólidos, produto de limpeza pública (areia,
papéis, folhagem, poda de árvores).
• Lixo especial: formado por resíduos geralmente industriais, merece tratamento,
manipulação e transporte especial, como por exemplo: pilhas, baterias, embalagens de
combustíveis, de remédios ou venenos.

• Lixo de serviço de saúde: serviços hospitalares, ambulatórias, farmácias, são
geradores dos mais variados tipos de resíduos, resultados de curativos, aplicação de
medicamentos que em contato com o meio ambiente ou misturado ao lixo doméstico
poderão ser patógenos ou vetores de doenças, devem ser destinados a incineração.
• Lixo radioativo: produto resultante da queima do combustível nuclear, composto de
urânio enriquecido com isótopo atômico 235. A elevada radioatividade constitui um
grave perigo à saúde da população , por isso deve ser enterrado em local próprio,
inacessível.

1.3.1 Lixo e as empresas
As empresas com um bom nível de controle têm seus custos reduzidos pois,
assim consomem menos matéria- prima e também geram menos sobras e lixo,
reciclam ou vendem resíduos e gastam muito menos com o controle da poluição.
Assim, as empresas ganham também competitividade por meio dessa gestão
ambiental, tanto para sua sobrevivência dentro mercado quanto para controle dos
aspectos ambientais, garantindo a sustentabilidade e, ainda a melhoria da qualidade
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ambiental e de vida da população.
Entre muitos ecologistas ganhou peso a idéia de que, é impossível superar a
atual crise ambiental a partir de uma perspectiva puramente ecológica, motivo pelo qual
inventaram o conceito de sustentabilidade, para definir a natureza da sociedade que
pretendem alcançar.

1.3.2 Lixo no mundo
Para que o mundo permaneça habitável, o diferencial será sempre o homem e
atitudes que ele faz. E os vários bons exemplos de cidadania aparecem em todo o
mundo. Hoje, moradores de países como Inglaterra e Alemanha, dão exemplos
concretos de civilidade, praticando a coleta seletiva de lixo. Em São Francisco na
Califórnia (EUA), muitas pessoas comem o camarão e guardam os restos numa sacola
plástica no freezer à espera do caminhão que coleta, que passa duas vezes por semana.
Mas em vários países o que se vê é camarão e outros alimentos apodrecendo no meio da
rua.
Europa:
No mundo atualmente são geradas, 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico
por ano, grande parte com certeza ocorre nos países ricos. Só a Europa seria responsável
por um quarto desse lixo.
Outra crises como a de Nápoles, provocou greves e desordens na Grécia e na
Bulgária no ano de 2007. A crise é tão grande na Grã-Bretanha que os peritos dizem que
a capacidade dos aterros se esgotará em 2016 e será preciso avançar com medidas
severas.
• ITÁLIA: a crise do lixo em Nápoles é apenas a ponta do iceberg de lixo da
Europa. O governo italiano negociou com a Romênia a exportação do lixo de Nápoles.
• IRLANDA: enfrenta problemas sérios devido ao aumento de 65% na produção
de lixo entre 1995 e 2005.
• FRANÇA: 77% dos pneus usados acabam em aterros ou são incinerados.
• ESPANHA: apenas 20% do plástico é reciclado.
A União Européia processou 14 países por não conseguiram em tempo devido,
aplicar normas mais rigorosas de gestão de aterros sanitários.
• INGLATERRA: a cidade de Manchester irá introduzir, a partir de 2012, um
pedágio de 2 libras para entrar na cidade e de 1 libra para sair durante as horas de pico.
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• NORUEGA: uma igreja local iniciou uma campanha para reduzir a poluição.
Além de ter baixado os termostatos no interior dos seus edifícios, mandou também
instalar parques de estacionamento de bicicletas e faz orações pelo ambiente.

América do Norte :
• ESTADOS UNIDOS: É um problema econômico, um desafio ambiental e um
pesadelo potencial de relações públicas, o caso dos EUA. Quando um aterro sanitário, o
local de destinação final do lixo de Nova York, foi desativado permanentemente em
março de 2001, a cidade teve que transportar o lixo para aterros distantes em Nova
Jersey, Pensilvânia e Virginia – alguns a quase 500 quilômetros de distância.
Tendo como base uma carga de 20 toneladas para cada uma das caçambas
utilizadas para transporte a longa distância, são necessários cerca de 550 reboques para
transportar o lixo de Nova York, diariamente. Estes reboques formam um comboio de
14 quilômetros de extensão, congestionando o trânsito, poluindo o ar e elevando as
emissões de carbono.
Ao invés de reduzir rapidamente o volume de lixo gerado enquanto o aterro se
enche, a decisão foi simplesmente levá-lo para outro lugar. Comunidades locais em
outros estados, carentes de recursos, aceitaram o lixo de Nova York – se fossem bem
remunerados. Entretanto, para os governos estaduais sobrecarregados com os custos
crescentes de manutenção de rodovias, este esquema não é muito atraente. Além disso,
têm que lidar com congestionamentos, ruídos, aumento da poluição e reclamações das
comunidades vizinhas.
No início de abril de 2001, o novo Governador de Virginia, Mark Warner,
propôs um imposto de US$ 5 por tonelada sobre todos os resíduos sólidos despejados
em Virginia. Isto deverá gerar um fluxo de caixa anual de US$ 76 milhões para o
tesouro estadual, mas não ajudará a resolver os problemas econômicos de Nova York.
O lixo de aterros consome terra. Para cada 40.000 toneladas de lixo adicionado a
um aterro, perde-se pelo menos um acre de terra para uso futuro.
A administração municipal de uma cidade propôs a incineração como solução.
Mas a queima diária de 11.000 toneladas de lixo apenas aumentará a poluição
atmosférica, agravando mais ainda o ar já completamente poluído.
O volume de lixo que é produzido na cidade é a manifestação de um problema
maior e mais perigoso – a evolução da economia mundial do descarte. Produtos que são
descartáveis, e o custo artificialmente baixo de energia, são responsáveis por grande
parte do lixo que produzimos.
O desafio que enfrentamos, hoje, é substituir a economia do descarte pela
economia dos 3 R's (redução/reutilização/reciclagem). Para cidades como Nova York o
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desafio é, em primeiro lugar, menos o que fazer com o lixo e mais como evitar sua
produção.
Existem ganhos na reutilização de recipientes de bebidas por exemplo. Quando
são transportados de volta para as engarrafadoras nos mesmos caminhões que fazem a
entrega, reduzem não apenas o lixo mas também o congestionamento do trânsito, o uso
de energia e a poluição atmosférica.

- Lixo hospitalar americano é vendido para o Brasil desde 2001
O caso de lixo nos EUA é ainda pior, onde países considerados de primeiro
mundo exportam seu lixo para países de terceiro mundo, como o Brasil, e não só isso,
são vendidos também.
A interdição, no dia 15 de Outubro de 2011, de uma loja e de um galpão
pertencentes à uma empresa têxtil pernambucana reforçou as suspeitas de que lixo
hospitalar norte-americano entrava no país e era utilizado na confecção de peças de
roupas há anos.
O líder do Partido Verde na Câmara, Sarney Filho, condenou o fato em
pronunciamento nesta terça-feira. “Estamos estarrecidos com a notícia de um
carregamento de 46 toneladas de lixo hospitalar para Pernambuco. Boa parte desse lixo
é constituída por máscaras, cateteres, gaze, e, principalmente tecidos, lençóis, e
fronhas. Embarcado em Charlestone, nos Estados Unidos, o lixo se destinava a dois
municípios no interior do estado, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, conhecidos
pólos de confecção. Trata-se, portanto, de uma compra direcionada. Não por acaso parte
desse lixo já foi transformado em jalecos e lençóis e vendidos à população”, denuncia
Sarney Filho.
O deputado alerta para o risco de a importação desse material hospitalar usado
estar contaminado com vírus e bactérias. “Não se trata de criar o pânico, afinal o
problema está sob controle, mas de deixarmos claro o risco que representa para a
população a entrada no país de elementos patógenos.”
O deputado lembra que o caso fere a Convenção de Brasiléia, que veta o
transporte fronteiriço de resíduos perigosos, e pede que o governo brasileiro denuncie o
ocorrido e solicite providências à Organização das Nações Unidas (ONU).

Ásia:
•JAPÃO: Enquanto no Brasil ainda são poucos os que pensam duas vezes antes
de colocar uma garrafa pet no lixo, no Japão, reciclar é obrigatório e não muito fácil.
Cada prefeitura decide quantas categorias de lixo terá na cidade, e são ao menos cinco:
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de materiais incineráveis, não - incineráveis, garrafas pet, latas de metal e alumínio e
vidros.
Na cidade de Yokohama, há dez tipos. Para livrar-se de uma garrafa pet é
preciso lavar o interior, amassar e colocar em um saco plástico semitransparente, antes
de deixar para a sua coleta pelos caminhões. Rótulo e tampinha vão em um segundo
saco, destinado a peças plásticas pequenas.
Livrar-se de uma prateleira é muito pior. Se ela for de madeira e medir menos de
50 centímetros, entra na categoria de incineráveis. Se for maior, deve-se pedir à
prefeitura que venha retirá-la. Se o lado mais comprido tiver até um metro, a taxa será
de 1.000 ienes (aproximadamente R$ 16). Se for maior, de 1.500 ienes (cerca de R$ 24).
Grande parte das cidades têm manuais de instruções para os novatos, e os
estrangeiros são os que mais sofrem. Em Komaki, onde há 11 categorias de lixo, o
transtorno fica evidente pelo número de idiomas que há no DVD com as explicações
sobre cada lixo. São cinco: português, espanhol, inglês e chinês, além de japonês.

1.3.3 Lixo no Mar
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Todos os anos, o homem polui cada vez mais e mais os mares e oceanos
afetando as cadeias alimentares. Já existe uma ilha de lixo que flutua na costa da
Califórnia, no oeste dos EUA, como um colossal testamento da dependência dos seres
humanos de fazer lixo e da sua incapacidade de se desfazer deles de forma apropriada.
A gigante mancha de lixo que existe no oceano pacífico é uma crônica real para
o problema mundial do lixo, usada pelos ambientalistas para não só mostrar como
demonstrar de forma concreta o problema de lidar com o acúmulo de detritos. A porção
do oceano com grande concentração de plásticos descartados é um produto do
movimento das correntes, conhecido com Redemoinho Subtropical do Pacífico, que
forma uma corrente na qual junta e concentra os detritos.
Como na foto abaixo:

Fonte: http://jackzennectoux.files.wordpress.com/2011/07/greenpeace1.jpg?w=480
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O lixo produzido prejudica os animais, pois, os detritos de plástico podem lesar
os animais que os comem, pois carregam toxinas, que podem causar feridas internas e
enganar os animais fazendo-os pensar que estão satisfeitos.
A grande poluição dos mares está afetando a cadeia alimentar marítima. Com a
acidez causada pelo lixo no oceano, os animais, muitas vezes são obrigados a mudarem
de hábitat , para conseguir nutrientes em outros lugares, prejudicando e desbalanceando
o ecossistema do local, por exemplo, a proliferação de medusas que estão invadindo
praias da Catalunha na Espanha.
O sinal dado por esse movimento migratório é o da falta de alimentos e do
declínio no número de predadores naturais, isso em razão das substâncias tóxicas
jogadas no mar.
Estima-se que se atiram ao mar anualmente 3 vezes mais lixo que o total de
peixe pescado. Mais de 1 milhão de aves, 100 mil mamíferos e inúmeros peixes
morrem no Pacífico Norte por ano, por ingerirem lixo por engano ou por ficarem presos
em aglomerações de lixo.
Um estudo na Madeira (2001-2004) mostrou que 68% do lixo encontrado no
mar são produtos plásticos (sacos e outros), e 32% de outros materiais (redes, garrafas
de vidro, madeira, bóias...).
Atualmente existem leis e muitas, mas o importante é conhecer e respeitar o
meio marinho como um sistema vivo que vai muito além de um mero meio de
transporte ou de um local de recolha de alimento.
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2. Sustentabilidade nas maiores empresas do mundo
2.1 APPLE

A Apple Inc. é uma empresa norte-americana que atua no ramo de aparelhos
eletrônicos e informática. Seus produtos mais famosos são o computador Macintosh,
com seu próprio sistema operacional, Mac OS, iPod , iPads, iPhones. Esse ano (2011),
se tornou a maior empresa do mundo, em capitalização . A empresa foi criada na
Califórnia por Steve Wozniak e Steve Jobs.
A Apple tende a projetar os produtos para usar o mínimo possível de material,
serem colocados em embalagens menores, economizando o máximo possível de energia
e serem os mais recicláveis possíveis.
- Reciclagem dos produtos:

Na fase de projeto, já começa o enfoque da empresa com relação à reciclagem,
onde criam-se produtos compactos e eficientes com muito menos material. E entre os
materiais que utilizam estão vidro sem arsênico, alumínio de altíssima qualidade e
policarbonato extremamente resistente, materiais de alto valor para os recicladores, pois
podem
ser
reaproveitados na fabricação de outros produtos.
Hoje, a Apple é considerada pelo Greenpeace a fabricante de eletrônicos mais
verde do mercado. Em 2010, todas as categorias de produtos foram considerados livres
de substâncias danosas, após anos de criticas por parte da ONG.
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- Produtos mais duráveis:
A Apple fabrica produtos que duram muito mais. A bateria integrada do MacBook Pro é
um dos exemplos. As baterias dos outros notebooks podem ser carregadas cerca de 200
a 300 vezes, mas a bateria do MacBook Pro pode ser carregada até mil vezes.

- Reciclagem responsável:
Todo o lixo eletrônico coletado pelos programas voluntários da Apple em todo o mundo
é processado na região onde o mesmo é coletado. Nada é enviado para outro local para
reciclagem ou descarte. Os recicladores devem obedecer todas as leis de saúde e
segurança aplicáveis e a Apple não permite o uso de trabalho escravo em nenhum
estágio do processo de reciclagem. Também não é permitido o descarte de lixo
eletrônico nocivo em aterros de lixo sólido nem em incineradores.
% de produtos vendidos e reciclados

Ano
Fonte: http://lancamentos.moderna.com.br/ensino-medio/moderna-plus/wpcontent/uploads/2011/10/Gr%C3%A1fico-Apple.jpg

Para mensurar a reciclagem da indústria de informática, o mercado utiliza um padrão simples:
comparar a porcentagem do peso total que se recicla todo o ano com o total de peso vendido há
sete anos, estimando esse período como a vida útil do eletrônico.

Na Apple, tudo é pensado para encantar o cliente, facilitar a sua vida e, criar
certa dependência tecnológica em razão do encantamento proporcionado pela
interatividade e design dos seus produtos. Quando um usuário de computador tem seu
primeiro contato com um Apple, é quase certo que ele irá se apaixona e tornar-se outro
'Applemaníaco'.
A sustentabilidade na Apple, está relacionada com o uso eficiente dos recursos
utilizados por parte de quem fabrica e de quem consome produtos e serviços. Ou seja,
organizações que desejam evoluir e construir um legado admirável devem pensar,
claro, em como ganhar dinheiro sem destruir o ambiente ao seu redor.
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Algumas das ações sustentáveis feitas pela Apple:
- Os produtos Apple são construídos em peça única denominada chassi
monobloco com alumínio 100% reciclável;
- Monitores são feitos com vidro 100% reciclável; um monitor CRT comum
contém, aproximadamente,1,36 Kg de chumbo. Em meados de 2006, a Apple se tornou
a primeira empresa da indústria de informática a eliminar completamente os monitores
CRT.
- A iluminação do painel utiliza tecnologia LED, uma alternativa ecológica
quando se fala de redução de consumo;
- Todos os produtos Apple são fabricados sem componentes prejudiciais ao meio
ambiente: chumbo, PVC, mercúrio, arsênico (tela de vidro), BFR (retardador de chama
que contém Bromo, altamente tóxico);
- Suas embalagens são concebidas exclusivamente para acomodar os produtos e
nada mais, ou seja, embalagens compactas significam menos transporte, menos
consumo de combustível e menos resíduos no meio ambiente;
Exemplo da caixa simples de um iPad na foto:

Caso o consumidor more nos EUA e adquire um produto Apple, ganha um
programa de reciclagem para a próxima troca do equipamento; a Apple recicla 90% dos
componentes utilizados no produto original;

- Novo campus da Apple - Apple Campus 2
A Apple, surpreende mais uma vez o público, só que desta vez pela imponência
e preocupação com o meio ambiente de seu novo QG, que se aprovado, será construído
na cidade de Cupertino, Califórnia.
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De acordo com o projeto, o novo campus da marca será um edifício esférico de
grandes proporções, para abrigar 12 mil funcionários. Com painéis de vidro inclinado
por toda construção, o aproveitamento da luz natural será mais eficiente, o que leva a
um menor gasto de energia com iluminação artificial. O projeto é do aclamado arquiteto
britânico Norman Foster.

A preocupação de Jobs em diminuir o impacto do novo campus sobre a região
não para por aí.
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Serão adicionadas 60% mais árvores nas redondezas do edifício e para um
resultado mais eficiente, a Apple contratou um reconhecido arborista de Stanford para
garantir que as espécies plantadas sejam nativas da região.
Visão interna (esperado) do Campus:

Visão externa (esperado) do Campus:
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Em relação ao estacionamento, que geralmente gera problemas para empresas e
meio ambiente, a equipe conseguiu diminuir o espaço que ele ocuparia em 90% ao
projetá-lo abaixo da estrutura do prédio, que só terá quatro andares.
Quanto à energia para alimentar o complexo Apple,Steve Jobs contou que
planeja construir um centro próprio que funcionará como fonte de energia em momentos
de crise. Este centro será alimentado por gás natural ou outras formas de energia limpa.
Ainda sob especulação, essas fontes podem ser painéis solares no telhado do edifício ou
turbinas para captar energia eólica na floresta que construirão.
(R.I.P Steve Jobs)

2.2 GOOGLE

A empresa Google está disposta a reduzir o seu impacto no planeta. A empresa
norte-americana investe em construções sustentáveis, energia limpa e outras ações que
incentivam os seus funcionários a serem mais conscientes.
Os datacenters são a principal fonte de custeio para o Google, e uma das
estruturas que mais gastam energia na empresa, para que possam armazenar dados de
pessoas em todo o mundo e diversas outras informações. No entanto, as tecnologias
implantadas nestes edifícios permitem processos muito mais eficientes, gastando 50%
menos energia que os modelos tradicionais.
Além de optar por construções sustentáveis, o Google aplica sistemas de
reaproveitamento em suas edificações. Prova desta preocupação é o cuidado com a
escolha de materiais de construção que tenham o menor nível possível de chumbo e
mercúrio, e também o projeto dos edifícios, para que ele aproveite o máximo as
condições climáticas a seu favor.
A empresa também recicla as peças dos equipamentos eletrônicos e reaproveita
toda a água usada no sistema de resfriamentos dos servidores. Sabe-se, que o Google
utiliza água do mar, para resfriar seus datacenters, mas não é tão catastrófico como
dizem. Um professor da Universidade de Stanford, diz que o Google é responsável por
menos de 1% da eletricidade usada por datacenters do mundo e apenas 0,01% do
consumo mundial. O número é grande, mas para um site aberto milhões de vezes por
dia em milhões de cidades diferentes, poderia ser muito mais.
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Os investimentos para tornar os equipamentos eletrônicos ainda mais eficientes
são presença constante nos trabalhos da empresa, juntamente com a destinação de verba
para o desenvolvimento de tecnologias para a produção de energia limpa.
Curiosidade: O Google também presa por ações sustentáveis incomuns, como a
utilização de cabras para aparar o gramado de uma de suas sedes, invés de usar
cortadores de grama que liberam CO2 e fazem barulho. Na lista de ações inusitadas em
prol do meio ambiente, a empresa pode colocar a também a liberação para que os
funcionários usem bermudas durante o calor, para reduzir o uso do ar condicionado.
A preocupação com o meio ambiente, aliada ao bem estar de seus funcionários,
faz com que o Google opte por servir alimentos frescos e comprados localmente, para
reduzir as emissões geradas pelo transporte. Após a refeição, as sobras são destinadas à
compostagem e o que não é consumido vai para a doação.
O Google anunciou, um investimento de R$ 100 milhões em energia eólica. A
verba deve ser usada no projeto Shepherds Flat Wind Farm, localizado no Oregon,
Estados Unidos, e construído pela multinacional General Eletric. A estrutura, deve ser
construída até 2012, e terá capacidade para produzir 845 megawatts, fazendo assim com
que essa seja a maior fazenda eólica do mundo. Além do benefício ambiental, o
investimento também resultará em retornos sociais, empregando 400 pessoas durante a
fase de construção, e econômicos, podendo render anualmente quase R$ 8 milhões.”

Painéis solares do Google

Em outubro de 2010 , o Google destinou mais de 200 milhões de dólares para o
que pode ser a mais espetacular aposta desde sua fundação: uma rede de cabos
submarinos com 560 quilômetros de extensão para transmitir energia eólica produzida
em alto-mar. Batizada de Atlantic Wind Connection, a rede vai abastecer 1,9 milhão de
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casas na costa leste dos Estados Unidos com 6000 megawatts de energia. Até 2016,
quando deve começar a funcionar, o empreendimento terá consumido 5 milhões de
dólares.
- Googleplex Verde

A sede do Google em Mountain View, Califórnia, é conhecida como
'Googleplex', um jogo de palavras com o número googolplex e do fato da sede ser um
complexo de edifícios. A entrada está decorada com um piano, lâmpadas de lava,
aglomerados de servidores antigos e uma projeção de consultas de pesquisa na parede.
Os corredores estão cheios de bolas de exercício e bicicletas. Cada funcionário tem
acesso ao centro de recreação da empresa.
A empresa planeja fazer de 2011 o seu ano de maior número de contratações e,
por isso, o novo prédio vai acomodar muitos funcionários novos. Para a construção do
escritório, o Google vai pagar à cidade californiana US$ 30 milhões para a ocupação de
mais 9,4 acres de terra. Desde 2007, a empresa está na cidade ocupando 18,6 hectares.
Com o novo escritório, o Google ocuparia, ao todo, 600 mil metros quadrados. A
empresa alemã Ingenhoven Architectes, conhecida por seus projetos sustentáveis, foi
contratada pelo Google para construir a nova sede. "Pedimos para que eles construam o
edifício mais verde possível", disse um porta-voz da empresa. Com a experiência da
Ingenhoven e o compromisso do Google, o novo prédio pode ser um dos projetos de
arquitetura sustentável mais inovadores dos últimos anos.
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2.3 PETROBRÁS

O relatório de sustentabilidade da Petrobrás destaca grandes marcos do ano de
2010, como na área ambiental.
Um dos destaques é o aumento do investimento em meio ambiente, que em 2010
ultrapassou R$ 2,4 bilhões - cerca de R$ 457 milhões a mais que em 2009. Esse total
inclui gastos com processos operacionais e apoio a projetos ambientais.
O objetivo estratégico de aumentar a eficiência energética e reduzir a
intensidade de emissões de gases de efeito estufa também está registrado no relatório.
A Petrobrás estabeleceu como meta para 2015 reduzir a intensidade energética
nas operações de refino e na operação das usinas termelétricas em 10% e 5%,
respectivamente; reduzir em 65% a intensidade da queima de gás natural em tocha nas
operações de exploração e produção; reduzir a intensidade de emissões de gases de
efeito estufa nas operações de exploração e produção, de refino e na operação das usinas
termelétricas em 15%, 8% e 5%, respectivamente.
Para alcançar esses objetivos, o investimento da Petrobrás será de US$ 976
milhões, entre 2010 e 2015, em projetos de eficiência energética e redução de emissões.
Em projetos diretamente relacionados à eficiência energética, foram investidos R$ 404
milhões, de 2006 a 2010, com economia de até 2.740 barris de óleo equivalente por dia.
- Água
O relatório apresenta também as ações para tornar mais eficiente o uso da água
nas instalações da Petrobrás. Em 2010, o volume total de reuso da água chegou a 17,6
bilhões de litros. Nas plataformas de produção, a água do mar é aproveitada para reduzir
a captação de água doce das bacias hidrográficas continentais. Mais de 1,3 bilhão de
litros de água do mar foram dessalinizados para uso nas unidades marítimas de
produção em 2010. Na área de refino, estão previstos novos projetos de reuso de
efluentes, que serão concluídos de 2011 a 2013 e permitirão uma economia anual
adicional da ordem de 13,5 bilhões de litros de água.

23

- Comunidade
Na seção de contribuição à sociedade, o relatório apresenta nossos investimentos
em projetos externos. O investimento foi de R$ 707,9 milhões em 1.770 projetos
sociais, culturais, ambientais e esportivos em 2010.
O relatório de sustentabilidade da Petrobrás de 2010, foi impresso, pela primeira
vez, em papel sintético Vitopaper, feito a partir da reciclagem de diversos tipos de
plástico. Segundo cálculos do fabricante Vitopel, sua produção evita que cerca de 85%
do material utilizado sejam enviados a aterros sanitários como resíduos plásticos.
A Petrobras foi reconhecida através de pesquisa da Management & Excellence
(M&E) a petroleira mais sustentável do mundo. Em primeiro lugar no ranking, com a
pontuação de 92,25%, a companhia é considerada referência mundial em ética e
sustentabilidade, considerando 387 indicadores internacionais, entre eles queda em
emissão de poluentes e em vazamentos de óleo, menor consumo de energia e sistema
transparente de atendimento a fornecedores.
Os critérios para o ranking levaram em conta a adequação a padrões
internacionais, como os da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Pacto
Global da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a presença no
Índice Dow Jones de Sustentabilidade e a apresentação do Balanço Social e Ambiental,
segundo as orientações do Global Reporting Initiative (GRI).

2.4 VALE

A implementação da Política de Desenvolvimento Sustentável, criada em 2009,
vem sendo intensificada até 2011, assim como a gestão interna de sustentabilidade da
Vale.
De acordo com a estratégia de sustentabilidade adotada, a Vale procura atuar
com responsabilidade socioeconômica e ambiental nos territórios onde está presente. A
Vale visa à construção de um legado positivo observando neste processo os termos
globais de sustentabilidade.
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Com a perspectiva de forte crescimento através de projetos de capital nos
próximos cinco anos, a Vale vem aprimorando o alinhamento entre as áreas de
sustentabilidade.
- Desenvolvimento de Projetos
Este processo está sendo realizado por meio do desenvolvimento de uma
metodologia que envolve diagnósticos socioambientais nas áreas de atuação, consultas
às partes interessadas, e o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade
aplicáveis a projetos.
A política de desenvolvimento sustentável orienta a atuação da Vale com base
em três pilares: Operador Sustentável , Catalisador de Desenvolvimento Local e Agente
Global de Sustentabilidade.
Segundo levantamento realizado em 2010, a Vale planeja investir
aproximadamente US$ 335 milhões em iniciativas definidas no PAS (Plano de Ação em
Sustentabilidade) entre 2010 e 2012. Estão previstas 880 ações para a melhoria dos
indicadores, relacionadas, especialmente, à redução dos resíduos perigosos gerados e à
eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia.
A Vale divulgou a previsão de orçamento voltado para iniciativas de
sustentabilidade de US$ 886 milhões para 2011. O montante supera em 6,4% a quantia
destinada para o ano passado, que ainda passa por processo de fechamento, mas foi
avaliada em US$ 829 milhões.
Atualmente, a mineradora é a única companhia do Brasil que ocupa um dos
lugares de liderança no "Carbon Disclosure Project Leadership Index - 2010", projeto
sem fins lucrativos que aponta as empresas com melhor desempenho no gerenciamento
de risco na emissão de carbono. Em 2009, o total de emissões diretas na Vale foi de
12,1 milhões de toneladas de CO2, volume 22% inferior ao do ano anterior. Já as
emissões indiretas totalizaram cerca de 770 mil toneladas de CO2 equivalente, 40%
menos que 2008.
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2.5 GRUPO CCR

O projeto de sustentabilidade do Grupo CCR elegeu o segundo semestre de 2010
como o período para “preparar o solo” e propor novas tomadas de decisão em relação
aos impactos das atividades da CCR sobre a sociedade. Para isso, colaboradores e a
liderança foram ouvidos para ajudar na elaboração de um mapa de externalidades
comuns às unidades de negócio.
O conceito de externalidade refere aos efeitos colaterais ou impactos das
operações de um negócio ou atividade sobre indivíduos, comunidades ou sobre o
próprio meio ambiente. Podem ser positivos ou negativos, dependendo da forma com
que são gerenciados pela empresa e do tipo de influência que exercem sobre públicos de
interesse.
As percepções obtidas durante o relatório foram cruzadas ao levantamento
prévio de temas comuns a todo o Grupo, dando origem a cinco grandes externalidades
negativas cujos efeitos a CCR espera ajudar a mitigar: acidentes, resíduos sólidos,
emissões de gases do efeito estufa, congestionamentos e consumo de água e energia. Os
três primeiros passaram a ser discutidos no início de 2011. A preocupação com os
demais temas, no entanto, não foi deixada de lado; já figuram em várias ações da
companhia.
No eixo de consumo de energia, por exemplo, a CCR vem adotando a
iluminação de LED em suas rodovias – como no trecho oeste do Rodoanel, por
exemplo, em que um novo túnel equipado com essas lâmpadas reduziu em até 60% o
consumo de energia elétrica em comparação com o modelo comum.
Os congestionamentos também são abordados com as obras de ampliação de
vias marginais de rodovias de grande fluxo, como o sistema Anhanguera-Bandeirantes
(CCR AutoBAn) e a conclusão do Projeto Cebolão, que ampliou os acessos da rodovia
Castello Branco (CCR ViaOeste) à capital paulista. Tais temas permanecerão em pauta
e terão atenção própria no decorrer do projeto.
Asfalto biológico: Práticas estabelecidas em algumas das concessionárias do
grupo ajudam a reduzir o impacto da produção e uso do asfalto nas rodovias. Desde
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2002, a CCR RodoNorte utiliza o asfalto ecológico – produzido com
descartados.

pneus

Além de reutilizar um material antes considerado passivo ambiental, o
pavimento feito com borracha tem maior durabilidade e melhora o conforto nas
viagens, pois reduz o ruído provocado pelo atrito do pneu com o asfalto e causa menor
dispersão de água da chuva. Para cada tonelada de asfalto, são adicionados 150 quilos
de borracha – um reaproveitamento de cerca de mil pneus a cada quilômetro de rodovia
repavimentada.

Fonte: http://www.grupoccr.com.br/

Em 2010, a CCR AutoBAn passou a utilizar a técnica na recuperação da
Rodovia dos Bandeirantes. A expectativa é que R$ 82 milhões sejam investidos pela
concessionária na pavimentação de cerca de 600 quilômetros da rodovia.
Hoje (2011), cerca de 15% das rodovias sob concessão da CCR utilizam o
asfalto ecológico, percentual que deve crescer nos próximos anos com a expansão do
projeto. Em 2012, mais duas concessionárias do Grupo passarão a adotar o material:
CCR NovaDutra e SPVias.
Outra iniciativa também adotada pela CCR RodoNorte para reduzir impacto é a
reciclagem do asfalto. Assim, o pavimento removido das estradas é reutilizado como
base antes da aplicação do asfalto borracha.
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2.6 SHELL

A necessidade de combater a mudança climática continua urgente. No caso da
Shell, a melhor maneira de assegurar um futuro energético mais sustentável é começar a
agir agora.
Iniciativas incluem:
• Produzir mais gás natural
• Desenvolver fontes alternativas com baixa emissão de carbono
• Ajudar a desenvolver tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CAC)
• Trabalhar para aprimorar a eficiência energética de nossas operações.

- Biodiversidade
Proteger a biodiversidade é um fator importante quando considera-se um novo
projeto ou a expansão das operações da Shell. Para ajudar a proteger a biodiversidade e
promover a conservação, a Shell trabalha com grupos de preservação — como o
Wetlands International e o International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
Se uma área tem rica biodiversidade, busca-se a comunicação e cooperação com
comunidades locais e especialistas para ajudar a desenvolver planos de ação. Também
considera-se o possível impacto aos benefícios que os ecossistemas fornecem, como
purificação de água ou do ar, e fonte de alimentos para comunidades. As pesquisas que
a Shell apóiam, por exemplo, a identificar espécies ameaçadas de extinção.
- Prevenção de derramamentos
Derramamentos de produtos petrolíferos podem prejudicar o meio ambiente e
colocar em risco funcionários e as comunidades vizinhas. Ao longo dos anos, reduziu-se
os derramamentos decorrentes de corrosão e falhas operacionais nas instalações que são
controlados pela Shell.
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Para prevenir derramamentos de petroleiros, os padrões de segurança para
navios estabelece requisitos para as embarcações que utiliza-se (como a exigência de
cascos dos duplos em embarcações oceânicas).
- Enfrentando a poluição atmosférica
A Shell trabalha para reduzir as emissões de poluentes locais em suas operações.
Tais ações envolvem ampla variedade de investimentos na modernização das
instalações, com equipamentos de queima mais limpa e de tecnologias de captura de
dióxido de enxofre.
- Redução do uso de água
Novas tecnologias representam papel fundamental auxiliando na redução do uso
de água. O projeto GTL (gas to liquids) Pearl, no Qatar, por exemplo, foi projetada para
não usar água doce de suas áridas cercanias. O projeto Schoonebeek, na Holanda,
reutilizará a água servida de efluentes municipal para produzir vapor.
A Shell foi um dos primeiros proponentes dos combustíveis alternativos e da
eficiência energética e, em 2007, redigiu um “relatório de sustentabilidade” em favor do
meio ambiente, prognosticando que o fornecimento de petróleo e gás natural de acesso
fácil provavelmente não atenderia à demanda após 2015. O estudo falava ainda que,
“Para sanar essa lacuna, o mundo não terá outra alternativa senão usar a energia de
modo mais eficaz e aumentar a utilização de outras fontes de energia”.
Jeroen van der Veer, executivo-chefe da Shell em 2007, declarou: “Está claro
que o desenvolvimento sustentável é crucial para o futuro de todos nós e para o sucesso
de nossos negócios”, disse ele em comunicado que acompanha o relatório.

2.7 Empresas mais 'verdes' do Brasil - Pesquisa Época
Histórico - "A primeira edição do Prêmio Época Empresa Verde, uma parceira
da revista Época com a consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), destacou as 20
companhias mais avançadas do país no sentido de incorporar a preocupação com o meio
ambiente ao dia a dia dos negócios. Uma das revelações do levantamento é que a ação
mais citada pelas empresas para reduzir seu impacto ambiental é na área de energia."
Das pesquisadas, 88% dizem que fizeram investimentos para aumentar sua
eficiência energética.
Além disso, 74% afirmam ter metas para reduzir seu impacto na biodiversidade.
O melhor indicador é que essas companhias, em geral, enxergam os atuais desafios
ambientais como uma oportunidade de negócio, e não como uma ameaça. Ao todo, 84%
delas dizem que criaram processos com efeito ambiental positivo.
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Em 2011, o Prêmio Época Empresa Verde, passou a avaliar a estratégia
ambiental das empresas de uma forma mais ampla – analisando, além das ações
voltadas para as mudanças climáticas, questões como:
• Impacto na biodiversidade;
• Uso de matérias-primas renováveis;
• Consumo consciente da água;
• Destinação dos resíduos;
• Eficiência energética;
• Inovação no desenvolvimento de processos e produtos.
As 20 empresas vencedoras do Prêmio Época Empresa Verde da edição 2011
são:
- Akzo Nobel Tintas Decorativas
- Algar Telecom
- Ambev
- Andrade Gutierrez
- ArcelorMitall
- Bradesco
- Bunge
- Caixa
- Cnec WorleyParsons
- Coelce
- EDP
- HP
- HSBC
- Irani
- Itambé
- Itaú Unibanco
- Natura
- Santander
- Telefonica
- Vale

30

2.8 Newsweek divulga ranking das empresas mais verdes

Fonte: http://www.thedailybeast.com/newsweek/features/green-rankings/2011/international.html

Muitas empresas estão surgindo com uma certa obsessão em tentar se
classificarem como sustentáveis e aparecer em todo e qualquer tipo de rankings feitos
todos os dias por aí.
Um dos lados negativos de tantos rankings, é o que podemos chamar de
Greenwashing, quando alguns negócios nas quais não são amigáveis ao meio ambiente
muitas vezes realizam ações mínimas para, apenas conseguirem aparecer nessas listas e
fazerem uma propaganda mais amistosa e sustentável de si mesmas.
Um dos lados positivos dessas listas, é que incontestavelmente as empresas
consideram muito importante 'aparentar' bem aos olhos das pessoas e passaram
realmente a acreditar que algumas ações sustentáveis possam ajudar nessa imagem,
além de reduzir seus custos. Através de práticas de eficiência energética,
reflorestamento ou apoio às fontes limpas está se tornando uma obrigação para todas as
corporações.
A publicação da revista Newsweek, classificou as 500 maiores empresas
mundiais conforme critérios de sustentabilidade que levam em conta os impactos
ambientais e a transparência das informações disponibilizadas aos clientes.
Em primeiro lugar está Munich Re como a empresa mais verde do planeta com a
pontuação de 83,6. O Bradesco, com 82,2, vem em quarto lugar sendo a companhia
brasileira mais bem classificada.
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Outras empresas do Brasil presentes no ranking são: Santander (17), Banco do
Brasil (50), Itaú (54), Eletrobrás (214), Grupo Pão de Açúcar (248), Vale (312),
Petrobrás (364), Ambev (412) e Gerdau (463).
Para chegar ao Green Score de cada empresa, a Newsweek soma a pontuação
relativa ao Impacto Ambiental com outros dois fatores: Governança Ambiental e
Transparência Ambiental.
A governança diz respeito às políticas, ações, programas e metas que cada
companhia possui para lidar com a gestão de recursos naturais e com os impactos de
suas atividades.
Já a pontuação por transparência é concedida para as empresas que divulguem
para o público dados de sua pegada ambiental e inventários de emissões de gases do
efeito estufa.

3. Sustentabilidade ao redor do mundo
3.0.1 Incentivos governamentais
Alguns países oferecem incentivos dados pelo governo, para manter uma energia
mais limpa e assim reduzir o efeito estufa.
Alguns métodos foram avaliados para conferir o estímulo à produção de energia
limpa, como por exemplo, subsídios de capital e descontos, redução de impostos ou
taxas sobre a comercialização de energia; investimento público, entre outros.
• CHINA : Produziu, no ano de 2009, 40% dos equipamentos de energia solar
fotovoltaica do mundo (PV) de abastecimento, 30 % das turbinas de vento e 77% dos
coletores de energia solar para aquecimento de água. Naquele mesmo ano, o gigante
asiático adicionou 37 GW de capacidade de energia renovável, mais que qualquer outro
país no mundo.
O apoio do governo chinês para as energias renováveis inclui redução do
imposto de renda corporativo, reduções significativas nos impostos incidentes sobre
valor agregado, e os subsídios aos operadores de projetos de energia renovável para
compensar
os
seus
custos.
• ESTADOS UNIDOS : Os EUA são o segundo maior produtor de energia
gerada a partir de fontes renováveis, que inclui o etanol de milho, biomassa e
geotérmica. Em 2009, o país perdia apenas para a China em capacidade de geração
eólica.
O governo americano, no quesito de apoio, para as energias renováveis inclui
programas de subvenção, créditos fiscais para produção e investimentos. Além disso, o
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país introduziu um programa especial, o Renewable Portfolio Standards (RPS), que
obriga empresas de geração e fornecimento elétrico a ter uma fração específica de sua
energia vinda de fontes renováveis.
• ALEMANHA : Em 2009, a Alemanha foi o líder em investimento em
capacidade nova de geração solar fotovoltaica, com a introdução de 3,8 GW - mais de
metade do investimento do mercado global de eólica naquele ano. O país também
liderou o processo de conexão dos sistemas solares fotovoltaicos às rede elétrica.
O país tem também, implementado uma série de políticas de incentivo, como a
Lei Aquecimento Renovável, que exige que pelo menos 20% da energia para sistemas
de aquecimento de novos edifícios residenciais devem vir de fontes renováveis.

• ESPANHA : Em 2009, a Espanha foi líder de novas instalações de sistemas de
energia eólica no mercado europeu e, ao longo dos últimos anos, tem conduzido boa
parte do crescimento nesta área.
Uma série de incentivos fiscais estão disponíveis para promover a
sustentabilidade. Os bônus para renováveis incluem isenção de impostos e subsídios
fiscais para exploração e projetos que empregam energia eólica e solar. De acordo com
o Instituto para Diversificação da Energia (IDEA), em 2020, cerca de 42,3% do total da
geração
de
eletricidade
espanhola
virá
de
fontes
renováveis.

3.0.2 Greendex

O Greendex: Escolha do Consumidor e Meio Ambiente - Pesquisa de
Acompanhamento Mundial - índice verde que mede e monitora o impacto do
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comportamento dos consumidores no meio ambiente - revela que as pessoas estão mais
conscientes para atitudes que beneficiam os recursos naturais do planeta.
Assim como no ano passado, os países em desenvolvimento, como Índia, Brasil
e China, são líderes no ranking. O Brasil, que no ano passado conquistou a maior nota,
caiu 1,3 pontos e segue atrás da Índia, primeiro lugar na lista dos países de atitudes mais
sustentáveis. Os brasileiros são os únicos que registraram redução no índice e,
novamente, os americanos e canadenses são os últimos colocados.
Greendex: ranking dos principais países
Consumidores

2009 2008 Consumidores

2009 2008

Indianos (1º)

59.5

58.0

Alemães (10º)

51.1

48.1

Brasileiros (2º)

57.3

58.6

Suecos (10º)

51.1

NA

Chineses (3º)

56.7

55.2

Australianos (12º)

50.5

47.8

Argentinos (4º)

54.7

NA

Franceses (13º)

49.5

46.5

Sul-coreanos (4º)

54.6

NA

Ingleses (13º)

49.4

48.2

Mexicanos (6º)

53.8

52.7

Japoneses (13º)

49.3

47.4

Húngaros (7º)

53.3

51.7

Canadenses (16º)

47.5

46.3

Russos (8º)

52.0

51.1

Americanos (17º)

43.7

42.4

Espanhóis (9º)

51.4

48.0

Conduzido pela primeira vez em 2008, o índice verde foi elaborado pela
National Geographic Society e pela empresa de pesquisa de opinião GlobeScan.
Ao todo, dezessete mil consumidores responderam a questões sobre moradia,
transporte, alimentação e bens de consumo. O Greendex é determinado tanto pelas
escolhas ativas - como a substituição de itens ou a escolha de produtos verdes -, como
as circunstanciais - como o clima em que se vive, disponibilidade de produtos
sustentáveis ou transporte público.
Aos poucos o Brasil tem se mostrado consciente e aberto às práticas
sustentáveis. Apesar de sermos considerado em 2008 pela National Geographic como o
país mais sustentável do mundo, ainda falta muito para alcançarmos um grande patamar.
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O título foi dado não pela conscientização da população mas devido às
condições de vida e aspectos naturais que possuímos. A partir do momento em que cada
um se conscientizar e começar a colocar em prática ações, mesmo que pequenas, como
fazer a coleta seletiva de lixo, desligar as luzes ao sair dos ambientes, entre outras,
o Brasil pode integrar o rol dos países sustentavelmente responsáveis.

3.1 Países mais sustentáveis
De acordo com o estudo Environmental Performance Index (EPI) realizado pelas
universidades americanas de Yale e Harvard, segue a lista de países mais limpos do
planeta.
1. Islândia
2. Suíça
3. Costa Rica
4. Suécia
5.Noruega
6. Ilhas Maurício
7. França
8. Áustria
9. Cuba
10. Colômbia
A avaliação considera 25 critérios, divididos em oito categorias, cada uma com
um peso, e a maioria dos dados vem de organizações internacionais, como a ONU e o
Banco Mundial. A especialista em políticas ambientais Angel Hsu, gerente do EPI,
porém, adverte que "o índice não responde se as medidas de preservação estão a
melhorar ou a piorar".
Apesar das deficiências, o EPI é a avaliação ambiental mais abrangente, com
163 países estudados. Alguns deles, como a China, mantêm contato com os
investigadores do índice para melhorar os indicadores ambientais
Apresentarei alguns dos países mais sustentáveis e algumas de suas idéias e
técnicas usadas para conseguirem entrar nesse ranking.

•

Islândia

É o país, que lidera o EPI (sigla em inglês para Índice de Performance
Ambiental). Nesse ranking, publicado a cada dois anos pelas universidades Colômbia e
Yale, nos EUA, os países são classificados de acordo com as medidas adotadas para
proteger o meio ambiente.
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- Para natureza
• Na Islândia, 96% da água para consumo humano vem de minas e poços;
• Segundo a OMS, a exposição a fatores ambientais é parcialmente responsável
por 85 doenças;
• Cada barco pesqueiro da Islândia tem uma cota máxima para explorar e a
fiscalização é rígida;
• Em Reykjavík, capital islandesa, um sistema com água quente natural aquece
os prédios desde 1930.
-Biodiversidade
A Islândia tem cerca de 100 reservas, com área total de 20 mil km2. Como mais
de 60% da população vive na capital, Reykjavík, há vastas áreas com pouca presença
humana.
-Mudanças climáticas
Avalia a emissão de gases causadores do efeito estufa, além do gás carbônico
gerado para produzir eletricidade. Na Islândia, como 95% da energia é de origem
geotérmica, o país já deixou de emitir mais de 100 milhões de toneladas de CO2 desde
1944.
-Agricultura
A nota é formada pela quantidade de água usada em terras cultivadas, incentivos
públicos que interferem na agricultura e a legislação sobre o uso de agro-tóxicos. A
agricultura na Islândia quase não polui, já que apenas 1% do território é usado para
cultivo.
-Silvicultura
Avaliam-se o volume de árvores e a extensão de área florestada. Desde o início
do século XX, a Islândia tem leis contra a degradação do solo e das florestas. Existe até
um órgão especial para isso: o Serviço Estadual de Conservação do Solo.

•

Suíça

Referência mundial em produção de chocolates, queijos e relógios, a Suíça agora
também passa a ser considerada um país-modelo devido aos investimentos em
sustentabilidade. O assunto faz parte da educação dos cidadãos. Desde cedo as crianças
aprendem em casa e na escola a ‘pensar verde’, o que faz toda a diferença para o país.
Em 2008, a BIT (Blekinge Institute of Technology), uma das principais
instituições de ensino da Suíça, tornou-se a primeira universidade ‘carbono neutro’ do
mundo, reduzindo a emissão do elemento químico no meio ambiente.
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A instituição também passou a comprar créditos de carbono para compensar
suas emissões. Além de inovar em sua estrutura, a BIT também criou e oferece
atualmente quatro cursos de MBA focados na temática de sustentabilidade.
As indústrias e as grandes empresas que são as principais responsáveis pela
poluição estão mudando sua metodologia de trabalho, implantando programas e
tecnologias que minimizam os impactos causados por elas ao meio ambiente. Vale
destacar que os setores da construção, transporte e agricultura são os mais exigentes
quando o assunto é sustentabilidade.
Na Suíça, existem dez fábricas Kompogas em funcionamento, cinco somente na
região de Zurique, a maior cidade do país. Elas recebem o lixo orgânico vindo de
comunidades municipais, hotéis, supermercados e redes de lanchonetes. Afinal, todos
esses clientes são responsáveis pelo destino do lixo produzido por eles. Para essas
companhias e prefeituras fica mais barato reciclar o lixo orgânico do que simplesmente
“jogá-lo no lixo”.
Na Suíça, os departamentos municipais de coleta só recolhem o lixo - seja
domiciliar ou industrial - que estiver dentro dos sacos oficiais das cidades. Mas, para
estimular a reciclagem, esses sacos são bastante caros. Para se desfazer de cerca de uma
tonelada de lixo na maneira tradicional, na região de Zurique, por exemplo, uma
empresa gastaria cerca de R$ 960. Mas, para ter esse mesmo lixo entregue e reciclado
numa fábrica Kompogas, o custo é de R$ 240.
A Suíça sempre foi um país com papel pioneiro em soluções ecológicas e
sustentáveis. Uma das grandes inovações no setor sanitário dos últimos anos é o
mictório ecológico que funciona sem o uso de água e sem elementos químicos. Com
certeza, uma grande contribuição para o devido uso racional de água.

•

Noruega

A proteção do ambiente e o desenvolvimento sustentável são setores
especificados como prioritários na maioria dos relatórios entre os estados pertencentes a
Noruega.
- Monitorização ambiental e dados sobre o ambiente
Sistemas e métodos de monitoramento ambiental da água, do solo, do ar, do
clima, da flora e da fauna, do patrimônio cultural imóvel, análise de requisitos,
design/montagem de sistemas, métodos de implementação, controle de qualidade dos
sistemas, métodos e dados, etc.
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Cooperação de várias áreas, por exemplo, sobre controle e utilização de dados
sobre a acidificação e o impacto na biodiversidade, qualidade do ar e saúde, impactos
da atividade industrial e agrícola, etc.
- Gestão de detritos
Gestão geral de detritos, incluindo a implementação de legislação da União
Européia, planejamento de gestão de detritos, cooperação entre os níveis e setores da
administração, etc.
Reciclagem de detritos como recurso: sistemas para recolhimento e classificação
de detritos, soluções técnicas para tratamento, sistemas de devolução, por exemplo,
acordos comerciais voluntários, etc.
Eliminação final de detritos: incineração, incluindo aqueles com destino à
recuperação de energia, aterros, sistemas de tratamento ou destruição de detritos com
substâncias perigosas, etc.
- Biodiversidade
Integração da biodiversidade, incluindo apoio ao reflorestamento ambiental com
base na abordagem do ecossistema, em avaliações de impacto ambiental.
Gestão de espécies e habitats (conservação e utilização sustentável).
Conservação da natureza, medidas de proteção, desenvolvimento sustentável,
desenvolvimento de capacidades, participação e medidas de mitigação.
Educação ambiental, comunicação e conscientização da opinião pública. Em
ligação com a década das Nações Unidas da educação para o desenvolvimento
sustentável, a Noruega desenvolveu um programa educativo sobre o ambiente, baseado
na Internet, destinada a professores e alunos do ensino primário e secundário, que
combina atividades ao ar livre com ensino em sala de aula (Rede de educação
ambiental).

•

Colômbia

Desde março, a Secretaria de Meio Ambiente de Bogotá realiza apagões na
cidade como uma maneira de reduzir o aquecimento global por meio da economia de
energia elétrica, informou o site El Nuevo Siglo.
O apagão acontece por 60 minutos, no oitavo dia de cada mês, período em que
os moradores apagam as luzes e os aparelhos eletrônicos de suas casas.
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- Reciclagem
A reciclagem de resíduos sólidos tem sido uma atividade de destaque na
economia colombiana, já que contribui para a geração de emprego e renda. No entanto,
o destino final do lixo é considerado crítico na maioria das cidades colombianas:
96,15% do que é jogado fora em 38 cidades acabam em aterros sanitários.
Segundo um estudo, mais de 18 mil pessoas vivem da atividade de reciclagem só
na capital Bogotá.
-Mineração
Um mineiro colombiano, criou uma alternativa mais sustentável para a extração
do ouro no meio da selva. A técnica utilizada na mina não usa químicos tóxicos nem
provoca desmatamento extensivo da floresta.
O processo começa com a remoção da terra, que é empilhada. Depois é utilizado
um líquido viscoso extraído das folhas de uma árvore para separar o ouro das impurezas
naturais. Esse mesmo minerador, afirma que se a mina usasse um maquinário no lugar
das técnicas tradicionais, a devastação seria imensa.
A Colômbia é o único país sul-americano que aparece na lista dos países mais
limpos do mundo.

3.2 Países ecologicamente incorretos

•

China

Segundo o ministro do meio ambiente da China, Zhou Shengxian, a poluição e a
demanda por recursos ameaçam sufocar o crescimento econômico do país.
Nas últimas décadas, o desenvolvimento chinês tem sido visto como prioridade
em relação ao meio ambiente, o que significa que a China tem agora, alguns dos céus e
mares navegáveis mais poluídos do mundo. O país depende muito do carvão e é o
principal emissor de do mundo.
Nos últimos anos, houve vários exemplos de derramamentos industriais ou
depósitos de lixo que arruinaram rios e escoamentos, e em alguns casos prejudicaram a
sociedade local. O governo tem repetidamente prometido combater a poluição, mas
nunca cumpre suas decisões.
O ministro alerta que, o conflito entre desenvolvimento e natureza nunca foi tão
grave no país. Caso a China queira quadruplicar o tamanho de sua economia em 20 anos
sem maiores danos, terá que se tornar mais eficiente na utilização dos recursos.
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Tais comentários vieram um dia depois do premiê Wen Jiabao afirmar que a
China estava baixando sua meta de crescimento econômico anual de 7,5% para 7%, em
parte devido ao seu impacto sobre o meio ambiente.
O ministro do meio ambiente, Shengxian, sugeriu que seu ministério deveria ter
um papel muito mais importante na luta contra as emissões de gases do efeito estufa, e
que novos projetos de desenvolvimento deveriam ser avaliados antes, para prever seus
impactos na alteração climática.
Os quase 20 milhões de habitantes de Xangai estão assustados com a o aumento
da camada cinzenta de poluição que cobre grande parte da capital chinesa. Nos últimos
dias, foi registrado um nível superior a 500 pontos na escala da China, que é
considerada a menos rígida a nível internacional, segundo imprensa local.
A causa principal do aumento da camada cinzenta na China são as emissões de
CO 2 geradas pelas termelétricas chinesas, que detém 70% da produção de eletricidade
do país.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), apenas 1% da
população urbana do país respira de forma saudável.
Além da poluição, existe também o problema do lixo na China, onde as 668
cidades do país geram aproximadamente 1/3 do lixo do mundo inteiro, estimando-se a
quantidade de 150 milhões de toneladas. Atualmente uma quantidade próxima de 7
bilhões de toneladas de lixo permanece não tratada na China.
Cerca de 70% do lixo na China é despejado em aterros ou a céu aberto, 20%
queimado ou fermentado como composto e apenas 10% reciclado. Existem
pouquíssimas usinas geradoras de energia que aproveitam o lixo.

•

Estados Unidos da América

A população dos Estados Unidos da América leva um padrão de vida muito
superior às suas próprias capacidades e com isso, possui um consumo muito elevado e
ao mesmo tempo muito poluidor que está muito acima da capacidade da natureza do
país garantir a sua renovação.
Em média, o americano emite cerca de 20 toneladas de CO2 por ano (contra 4,2
toneladas da média mundial) e possui uma pegada ecológica de 9,2 hectares globais –
gha (contra a média mundial de 2,7 gha). Se este padrão fosse generalizado para toda a
população mundial, PRECISARÍAMOS DE 4 A 5 PLANETAS para dar conta dos
recursos necessários para manter este modo de vida.
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Os Estados Unidos tem deteriorado sua economia e o seu meio ambiente na
medida em que aumentavam seus gastos militares em função da Guerra Fria, da corrida
espacial e de guerras na Coréia, no Vietnam, Kuwait, entre outros.
Os EUA estão atualmente na segunda posição do ranking mundial de poluidores,
atrás apenas da China, país em crescimento contínuo, e que não integra a lista de
industrializados citada pelo Protocolo de Kyoto. Mesmo assim, as emissões de dióxido
de carbono (CO 2 ) dos norte-americanos deverão seguir em alta até 2011.
As emissões norte-americanas pela queima de combustíveis fósseis devem
crescer neste e no próximo ano, juntamente com a recuperação do país depois da crise
econômica, fator que torna mais difícil a meta do governo do presidente Barack Obama
de reduzir as emissões antes de 2020, conforme compromisso anunciado pelo chefe da
Casa Branca em dezembro de 2009.
Com o crescimento da demanda de combustível para o setor de transportes e o
aumento da queima de carvão nas usinas termoelétricas, esses, são alguns dos fatores
para o alto índice dessa substância (CO2) na atmosfera. As emissões norte-americanas
de CO 2 caíram 6,1% em 2009, chegando a 5,45 bilhões de toneladas.
Mas a espera da recuperação econômica deve elevar a demanda industrial por
eletricidade em 2,2% em 2010 e 2,5% em 2011, segundo a agência. Metade da
eletricidade consumida nos Estados Unidos é proveniente da queima de carvão, que
emite mais CO 2 do que qualquer outro combustível fóssil.
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3.3 Brasil

Brasil é considerado o quinto maior produtor em renováveis e o sexto maior
investidor do mundo. O país tem a vantagem de ser líder na geração de etanol de cana,
além também de ter mais de 4,8 GW de usinas de biomassa para cogeração de energia
no processo de produção do açúcar.
O governo tem dado alguns estímulos para o setor de renováveis no país, como
por exemplo: subsídio de capital e concessão de descontos; investimentos públicos,
empréstimos e financiamentos; e licitações públicas.
Além de possuir uma matriz energética fortemente baseada em geração
hidroelétrica, o país tem também diversos programas de utilização de combustíveis
renováveis que vêm sendo desenvolvidos e se intensificando nos últimos três anos. Uma
lei, em tramitação no Senado Federal, prevê diversos benefícios fiscais como a isenção
do PIS e do COFINS, e de impostos de importação e IPI para empresas que operam sob
o regime.
- Reciclagem
De acordo com uma pesquisa, o Brasil está melhor que nos anos anteriores nesse
quesito de reciclagem, mas mesmo assim são apenas 327 os municípios no país que
dispõem de algum sistema público de coleta seletiva, 6% do total.
A reciclagem brasileira varia muito de acordo com o material que está sendo
reciclado. O Brasil é o campeão mundial no reaproveitamento de garrafas pet (no ano
passado, foram recicladas 262 mil toneladas de pet. Esse número corresponde a 7,6% a
mais do que o ano anterior e cobre 55,8% das unidades consumidas no país) e latas de
alumínio, plásticos e latas de aço.
A reciclagem de alguns itens ainda é considerado baixos no Brasil, sendo que a
maioria vai direto para o lixo.
• Plástico: a maioria das pessoas não reconhece como plástico as resinas mais
maleáveis, como as das sacolas de supermercado. Por isso elas acabam no lixo comum.
Benefícios ambientais: a versão reciclada consome apenas 10% do petróleo exigido na
produção do plástico virgem.
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• Latas: pesquisas mostram que há resistência das pessoas em guardar essas latas
no lixo de casa. Diz-se delas que são "volumosas" e "difíceis de amassar".
Benefícios ambientais: cada tonelada de aço reciclado preserva 110 mil toneladas de
minério de ferro.
- Rio+20
Duas décadas se passaram, desde a realização da Conferência das Nações
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida por Eco 92, considerada a
mais importante conferência ambiental mundial até hoje. Mesmo depois de tanto tempo,
o que se constata é que há muito a fazer na agenda socioambiental mundial, proposta
durante o encontro.
Com o objetivo inicial de se fazer um balanço de realizações e desafios, neste
período, o Brasil sediará novamente o encontro organizado pela ONU - Organização das
Nações Unidas, marcado para 4 a 6 de junho de 2012 (a edição de 92 teve 15 dias). Será
a Rio+20 - Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável.
A Rio 92 foi um momento de conjunção política muito forte, com contexto que
favoreceu os resultados alcançados. Embora haja dificuldade de se implementar as
propostas, o evento é até hoje referência dos processos políticos e isso não está perdido.
Os organizadores do encontro, pretendem estabelecer metas inéditas para
estimular a produção de energia renovável e reduzir pela metade o consumo de outras
fontes até 2030.
Será apresentada uma lista de propostas para o desenvolvimento sustentável que
devem ser adotadas pelos países participantes - no mesmo modelo das Metas do
Milênio.
- Líder da revolução verde

Ex-ministro do Meio Ambiente da França, Lalonde sugere que o Brasil deixe de
agir como porta-voz dos países em desenvolvimento e passe a se comportar como líder
mundial, em novo patamar. Ele diz que a postura cautelosa da diplomacia brasileira
evita que o País imponha sua agenda aos países desenvolvidos.
Países como o Brasil eram porta-vozes dos países pobres, mas agora são alguns
dos principais gestores do planeta, afirmou. "O desenvolvimento sustentável é mais
importante para o pobre que para o rico. Pode ser caro exigir que os pobres protejam a
natureza, mas é mais caro não preservá-la".
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Conclusão
O tema sobre sustentabilidade é um dos principais e mais falados temas
atualmente no mundo todo. É um tema muito abrangente e muito vasto, já que envolve
muitos elementos como cultura de cada país, a sociedade e as comunidades onde se
vivem, educação, IDH, entre outros.
Nesse trabalho tentei mostrar um pouco sobre a realidade em que o mundo se
encontra na questão de meio ambiente e seus maiores e mais inquietantes problemas.
Procurei demonstrar como algumas das maiores empresas do mundo estão lidando com
o problema e quais são seus principais atos e idéias para tentar melhorar e ajudar o
mundo na sua questão ambiental.
Através dos relatórios consultados das empresas citadas nesse trabalho (que são
de grande maioria do ano de 2010, já que estamos em 2011 e ainda não pôde ser
concluído), conseguimos perceber que as empresas que resolvem seguir essa nova
tendência mundial da sustentabilidade, não só ajudam a si mesmas, seus colaboradores
tanto na parte econômica, ética, socioambiental, como também beneficiam a sociedade
e comunidades que estão ao seu redor e que fazem parte de seus consumidores e
usuários (além, claro, de melhorar sua imagem no mercado mundial).
Mas quando aumentamos os parâmetros pesquisados temos uma visão geral e
global, passando a analisar os países e suas principais ações para tentar melhorar o
nosso presente e nosso futuro não muito promissor verificamos que alguns países como
a Suíça, Noruega e França já conseguem perceber o quão catastrófico o mundo se
encontra, e tentam servir de exemplo, de como podemos tomar medidas para evitar que
nosso planeta não tenha um futuro tão devastador. Cabe ao resto do mundo analisar
essas ações, coletar os resultados e melhorá-los.
Todos os dias números e mais números apenas comprovam o nível de
calamidade e caos em que estamos chegando, faltando somente alguma grande
catástrofe acontecer (como a sofrida pelo Japão em Março de 2011) para que o mundo
abra os olhos e veja a realidade em que nos encontramos.
Espero que com mais trabalhos como esse, e com esse tema sendo discutido
mais vezes, não só em faculdades, mas desde as primeiras séries nas escolas, mais
pessoas como eu possam enxergar que, com pequenas ações no dia-a-dia podemos
aumentar as chances e a esperança de que ainda seja possível mudar o destino trágico
para o qual estamos caminhando.
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1

INTRODUÇÃO
O empresário, representado nas organizações pelo Administrador, deve se sentir responsável
pela integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho? Ele deve oferecer uma
porcentagem de suas vagas para pessoas portadoras de deficiências? O processo de
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal deficiente deve ser diferente do processo
utilizado para as pessoas não-portadoras de deficiência? O portador de deficiência possui
determinadas aptidões acima do normal para compensar a sua perda?
Para estas perguntas, existe apenas uma resposta: NÃO.
Por que há, então, dificuldade em se colocar a mão-de-obra da pessoa deficiente no mercado
de trabalho?
Os motivos são diversos. Podemos citar desde a conjuntura econômica, a política educacional
do país até a política de transportes urbanos. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal motivo é
a falta de conhecimento, por parte dos empresários e, principalmente, dos Administradores de
recursos humanos, da capacidade de trabalho, da forma de recrutamento, seleção e
treinamento, da legislação em vigor, da reação dos funcionários não-portadores de
deficiência.

CAPÍTULO I – O SISTEMA DE COLOCAÇÃO DE FORÇA DO
TRABALHO
Em primeiro lugar, devemos considerar o processo de colocação de força de trabalho nas
empresas como um sistema, ou seja, um grupo de recursos disponíveis ordenados e
interligados para atingir um determinado objetivo, sendo estes recursos financeiros, materiais,
humanos ou de conhecimento. Este sistema começa a ser desenhado na descrição de cada
cargo existente na empresa, o que permite ao Administrador de recursos humanos definir o
perfil de cada um desses cargos. Ao definir o perfil dos cargos, o Administrador deverá
conhecer as aptidões do mercado de força de trabalho disponível. Em segundo lugar, o
sistema de colocação de força de trabalho atua num ambiente cujos componentes
denominamos subsistemas, à medida que interferem, com maior ou menor intensidade, no
sistema de colocação de força de trabalho.
Devemos analisar o grau de interferência de cada um destes subsistemas no sistema de
colocação de força de trabalho, a fim de diagnosticarmos as possíveis falhas no processo.
Vamos centralizar nosso estudo na colocação da pessoa deficiente no mercado de trabalho e
analisar os conceitos de pessoa portadora de deficiência e todos os subsistemas envolvidos: o
subsistema educacional; o subsistema de empresas; o subsistema de transportes; o subsistema
de espaço ambiental.
1.1 QUEM É ESSE PROFISSIONAL?
De um lado, temos as entidades de formação profissional da pessoa portadora de deficiência,
que têm por função preparar as pessoas deficientes para o mercado de trabalho; de outro,
temos as empresas como absorvedoras de força de trabalho e, por fim, temos 10% da
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população brasileira portadora de deficiência, distribuída em 5% de portadores de deficiência
mental, 2% de deficientes físicos, 1,3% de deficientes auditivos, 0,7% de deficientes visuais e
1% com deficiências múltiplas (dados da Organização das Nações Unidas - ONU). Para que
uma força de trabalho seja colocada no mercado, é necessário que esta seja apresentada com
qualificações profissionais de execução, supervisão ou direção, de forma a permitir a sua
alocação no cargo cujo perfil seja compatível com as suas habilidades. Por exemplo: um
Administrador, ao decidir contratar um torneiro mecânico, deverá saber quais são as suas
aptidões nesta especialização profissional, assim como suas outras aptidões, pois, além de ser
um torneiro mecânico, poderá possuir características de liderança importantes para a empresa.
Se o Administrador não conhecer o perfil do cargo nem a formação profissional do candidato,
poderá cometer erros na admissão deste profissional, alocando-o em funções que o tornem
incapaz de realizar o seu trabalho. Para podermos analisar o mercado de trabalho da pessoa
deficiente, dirigimo-nos a 55 entidades de formação profissional da pessoa deficiente e
fizemos a seguinte pergunta:
O que é uma pessoa deficiente?
Vejamos algumas respostas apresentadas:
R1. É uma pessoa que possui algumas limitações de ordem física, mental ou sensorial,
sendo que apenas essa limitação a faz ser diferente de pessoas julgadas “normais”.
R2. É, antes de tudo, uma “pessoa”, que tem, entre seus atributos pessoais, falha em alguma
das áreas visual, motora, auditiva, mental ou em mais de uma dessas áreas.
R3. É aquela que apresenta perda ou diminuição da capacidade: intelectual (DM), motora
(DF), auditiva (DA), visual (DV) com conseqüente falha na adaptação às demandas
da sociedade. Quando há dois tipos de deficiência associados, define-se como
deficiência múltipla.
R4. Conceitua-se o deficiente como a pessoa cuja eficiência não lhe permite desempenhar as
atividades globais ou específicas.
Ao final, concluímos que esses conceitos são corretos do ponto de vista médico, social,
psicológico e pedagógico e refletem um trabalho a ser feito com a pessoa deficiente, a fim de
integrá-la à sociedade. Agora, imaginem uma pessoa deficiente se apresentar a uma empresa
com algumas dessas desqualificações no seu currículo! Mesmo que ela faça um excelente
teste de seleção, seu conceito de pessoa portadora de deficiência deixa dúvidas quanto ao seu
desempenho futuro, tornando difícil de acreditar que ela será um bom profissional. Se
voltarmos nosso foco de análise para o outro lado do processo de colocação de força de
trabalho no mercado, vemos a figura do Administrador de recursos humanos. Ao
Administrador compete recrutar, selecionar e treinar recursos humanos com capacidade
profissional correspondente aos papéis que irão representar na organização. O seu
desempenho deve corresponder aos resultados planejados pela administração, a fim de atingir
os objetivos estabelecidos. Uma pessoa deficiente, na forma como lhe é apresentada,
conseguirá? Na minha opinião, se for alocada no cargo certo, com certeza, sim. Na opinião
dos demais Administradores, tenho minhas dúvidas. Portanto, é necessário mudar o conceito
de pessoa portadora de deficiência ante os Administradores, se não para ressaltar suas
qualidades, ao menos por acreditar que a integração social somente será possível pelo
trabalho. E isso não é uma prerrogativa somente das pessoas portadoras de deficiência, mas de
toda a sociedade.
Ao Administrador não interessa as deficiências que uma pessoa possa ter, mas sim a sua
capacidade para o trabalho. “Dê-me uma força de trabalho e construirei um país.” Para
integrar uma pessoa deficiente no mercado de trabalho, após a sua profissionalização, é
necessário apresentá-la como uma pessoa portadora de deficiência com capacidade para o
trabalho em virtude de um treinamento especializado, respeitadas as suas limitações
físicas, visuais, auditivas ou mentais.
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Com essa definição, desejamos passar uma mensagem ao Administrador responsável pelo
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal: a pessoa deficiente pode realizar um trabalho
no nível da pessoa não-portadora de deficiência, desde que respeitadas as suas limitações. Por
exemplo: não é possível um cego exercer a função de piloto de avião, assim como uma pessoa
não-portadora de deficiência com menos de 50 quilos não pode ser estivador nas docas de
Santos. A idéia é vermos a situação da colocação da mão-de-obra sob o enfoque das
limitações que o trabalho impõe ao perfil do cargo e, conseqüentemente, ao seu ocupante, e
não pela deficiência que um indivíduo apresenta para dele ser investido. A deficiência
profissional está muito mais voltada para o Administrador do que para a pessoa portadora de
deficiência. Se o Administrador conhecer a capacitação profissional da pessoa portadora de
deficiência e alocar esse profissional no cargo cujo perfil respeite as suas limitações,
certamente terá bons resultados. Isso vale também para as pessoas não-portadoras de
deficiência.

1.2 MUDANÇA DE CULTURA AS FACULDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Não basta profissionalizar a pessoa deficiente nem ao menos redefinir o seu conceito para
garantir a sua inserção no mercado de trabalho. É necessário mudar comportamentos. Quando
estou doente, procuro um médico; quando meu carro quebra, levo-o ao mecânico de
automóvel. Por quê?
Em algum momento da minha vida, ensinaram-me que devo procurar um médico quando
estou doente, pois este é o profissional da medicina com qualificações técnicas para curar a
minha doença. Quando preciso trabalhar, devo procurar uma empresa e nela encontrarei um
Administrador que irá decidir pela minha contratação ou não. O critério utilizado por ele para
tomar essa decisão é comparar a minha qualificação profissional com o perfil do cargo a ser
preenchido. Se eu tiver condições de desempenhar o papel do qual serei investido, o lugar é
meu, caso contrário, o Administrador procurará outro profissional no mercado. Os
Administradores conhecem a capacitação profissional de toda a força de trabalho do mercado
que se profissionalizou pelo sistema tradicional. Se ele precisar de um profissional para
desenvolver um produto em sua fábrica, saberá que deve contratar um engenheiro; porém, se
estiver necessitando de um profissional para manipular os produtos químicos em seu
laboratório, deverá contratar um químico e este raciocínio vale para o auxiliar de escritório, o
faxineiro, o operador de máquina. A profissionalização da pessoa portadora de deficiência é
realizada por um sistema especializado e, portanto, foge do conhecimento da maioria dos
Administradores. Para que ele possa recrutar, selecionar e treinar uma pessoa portadora de
deficiência é necessário que alguém lhe diga quais são as qualificações profissionais dessa
força de trabalho.

Fizemos as seguintes perguntas para a Universidade de São Paulo - USP, para a Universidade
de Campinas - UNICAMP e para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC:
O tema em referência (a integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho) é abordado
nessa Instituição de Ensino?
Se afirmativo:
Em que faculdade?
Em que curso?
Em que cadeira?
Em caso negativo, pretende abordar o tema oportunamente?
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As respostas apresentadas foram as seguintes:
USP
Sim
Faculdade de Educação.
Tanto sob a forma de curso quanto sob a forma de pesquisa.
UNICAMP
Sim
Faculdade de Educação Física.
PUC
Sim
Faculdade de Pedagogia.
Como podemos perceber pelas respostas, as universidades estão tratando da reintegração da
pessoa deficiente apenas por um dos lados da questão, o da pessoa portadora de deficiência.
Para haver um resultado positivo na integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho, é
necessário que as faculdades de administração introduzam em seus currículos os conceitos da
pessoa deficiente e o seu papel no mercado de trabalho, a fim de que os Administradores
possam conhecer essa força de trabalho tão importante quanto quaisquer outras. Sugerimos
que sejam introduzidos capítulos na cadeira de Direito do Trabalho das faculdades de
administração sobre os direitos da pessoa portadora de deficiência, contidos na Constituição
da República Federativa do Brasil, nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos
Municípios, na Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 1990, que dispõe sobre as pessoas
portadoras de deficiência e sua integração social e sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público,
define crimes e dá outras providências, e na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente). Sugerimos que sejam introduzidos, na cadeira de Sistemas e
Métodos Administrativos - SMA ou Organização e Métodos - O&M das faculdades de
administração, o perfil da pessoa portadora de deficiência e o que ela representa como força
de trabalho e o estudo da Norma NBR 9050/1985 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, que dispõe sobre a adequação das edificações e do mobiliário às pessoas
portadoras de deficiência. Sugerimos que seja introduzido, na cadeira de Administração de
Recursos Humanos, o tema das formas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas
portadoras de deficiências e que também sejam abordados temas sobre a integração desses
profissionais no mercado de trabalho. Com este conhecimento, o Administrador poderá
incluir, no perfil de cada cargo da empresa onde atua, uma descrição de função que permita a
atuação de pessoas portadoras de deficiência, ressaltando aqueles cargos que impõem
restrições ao trabalho de determinadas deficiências, como é o caso do cargo de motorista, que
não poderá ser preenchido por uma pessoa com deficiência visual.

1.3 A LEGISLAÇÃO E A RESERVA DE MERCADO
A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 93, obriga a empresa com 100 (cem) ou
mais empregados a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte
proporção:
I - Até 200 empregados 2%
II - De 201 a 500
3%
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III - De 501 a 1.000
IV - De 1.001 em diante

4%
5%

Esta lei vai mais longe. Em seu parágrafo 1º, regulamenta que a dispensa de trabalhador
reabilitado ou de deficiente habilitado, ao final do contrato por prazo determinado de mais de
90 (noventa) dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderão
ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. Leis que reservam mercado
de trabalho para as pessoas portadoras de deficiência somente agravam o problema da
discriminação e do preconceito e a razão é muito simples. Ao desejar garantir emprego para a
pessoa portadora de deficiência, o governo está exigindo a assinatura de um contrato de
trabalho unilateral, que interessa apenas a uma das partes. Este contrato de compra de força de
trabalho estará condenado ao insucesso.
Primeiro, porque o empresário pensa como empreendedor, não como político nem como
assistente social.
Segundo, porque ele acredita que a questão social é resolvida pelo trabalho.
Terceiro, porque ele atua num mercado competitivo no qual vence o melhor e, portanto, ele
contrata força de trabalho que o ajude a conquistar seus objetivos, seja ela branca, preta,
amarela, católica, muçulmana, atéia, deficiente ou não.
Quarto, porque obrigá-lo, através de lei, a reservar uma porcentagem do seu quadro de pessoal
para pessoas portadoras de deficiência é aprovar mais uma lei que não será cumprida,
simplesmente porque ela não atende aos interesses do empresário.
Em último lugar, o empresário que admite pessoa portadora de deficiência sem o apoio de um
programa de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos está
garantindo apenas o seu lugar no céu, uma vez que a pessoa deficiente está garantida no
emprego enquanto o seu “protetor” estiver por perto. Por outro lado, leis que garantem
subsídios às empresas por quantidade de pessoas deficientes empregadas não colaboram em
nada para a sua integração no mercado de trabalho, apenas servem para agravar, ainda mais, o
conceito de que a pessoa deficiente é um problema social. À medida que seja aprovada uma
lei que dê incentivos fiscais para empresas que investirem em desenvolvimento de recursos
humanos, tais como o programa de trabalho apoiado, ou seja, um trabalho desenvolvido pela
pessoa deficiente com apoio técnico que lhe garanta uma força de trabalho que satisfaça os
seus objetivos, estaremos fechando um círculo de interesses profissionais: de um lado, a
pessoa portadora de deficiência, apresentando-se como profissional qualificado; de outro, as
empresas desejosas em absorver mão-de-obra, desde que atenda aos pré-requisitos do cargo a
ser preenchido e de outro, as universidades, apresentando para os Administradores uma força
de trabalho até então desconhecida por eles. Para que uma pessoa portadora de deficiência
seja respeitada como força de trabalho, é preciso que os Administradores a tratem em
igualdade de condições com as pessoas não-portadoras de deficiência, respeitadas as suas
limitações. Para que não haja discriminação, é necessário que os processos de recrutamento,
seleção e treinamento sejam iguais aos aplicados para as pessoas não-portadoras de
deficiência.
Para que haja uma integração da pessoa portadora de deficiência, é necessário que esta ocupe
o mesmo espaço no trabalho das pessoas não-portadoras de deficiência e não seja segregada,
isolada num canto da empresa.
1.4 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Nós vimos que, para a integração da pessoa portadora de deficiência ocorrer, são necessários
a sua formação profissional, a mudança do conceito da pessoa deficiente, a apresentação da
pessoa deficiente aos Administradores, através dos cursos de graduação em administração, e o
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incentivo que deve ser dado às empresas que investirem em programas de desenvolvimento de
recursos humanos.
Outros componentes importantes no cenário empresarial são os meios de transportes, pois,
sem eles, a força de trabalho não terá acesso às empresas. Compete à administração pública
fornecer esse tipo de serviço à população. Para a maioria das pessoas portadoras de
deficiência, não há necessidade de qualquer adaptação desses equipamentos. Para algumas
pessoas deficientes físicas, porém, há necessidade de algumas adaptações nos meios de
transportes, tais como elevadores no metrô, plataforma elevatória nos ônibus etc. A
Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Município de São Paulo - CMTC
inaugurou, no mês de agosto último, várias linhas de ônibus para pessoas portadoras de
deficiência física e a Companhia do Metrô paulista também está instalando elevadores em
várias estações de metrô para atender essas pessoas. Outra obrigação constitucional da
administração pública é a eliminação de barreiras arquitetônicas nas vias públicas,
principalmente no que se refere a calçadas, estacionamento de veículos e placas de
sinalização, tais como semáforos de pedestres sonoros para cegos. As entidades que
profissionalizam as pessoas deficientes, bem como as associações de defesa da pessoa
deficiente, devem atuar politicamente para conseguir a aprovação de leis sobre os
equipamentos urbanos e justiça social e devem fiscalizar o cumprimento dessas leis, fazendo
gestões com os governos municipal, estadual e federal.
Para as empresas, a decisão de admitir força de trabalho está diretamente ligada à relação custo x
benefício, e não às questões de preconceitos de sexo, religião, cor, pessoas deficientes etc. Toda
força de trabalho apta a desempenhar funções previamente determinadas pelas empresas, dentro
de padrões de resultados estabelecidos, estará concorrendo às vagas disponíveis. Portanto, as
empresas, na sua maioria, não são entidades filantrópicas ou de assistência social e não têm por
finalidade criar programas para readaptação de pessoas portadoras de deficiência. Atualmente, as
empresas não investem ao menos 5% da sua receita bruta em treinamento e desenvolvimento de
seus recursos humanos, portanto não investirão em programas de reeducação, reabilitação ou
reintegração da pessoa deficiente em suas empresas somente para atender a um apelo social,
exceto nos casos de acidente de trabalho. Portanto, a questão da reintegração da pessoa deficiente
no mercado de trabalho não é um problema das empresas, mas das entidades sociais (públicas ou
privadas) responsáveis pela formação profissional dessas pessoas. Ao ser habilitada/reabilitada
para o mercado de trabalho, essa mão-de-obra poderá ser aceita pelo mercado, desde que seja
aprovada nos testes de seleção. Não devemos esperar, por parte das empresas, atitudes generosas
que garantam aos tomadores de decisões um lugar no céu mais próximo do Senhor. Dois fatos
ocorridos que ilustram a afirmativa acima:
1º caso: numa oficina abrigada.
Numa reunião com uma entidade de formação profissional que desenvolve atividades em oficina
abrigada, a diretora nos acompanhou, ao final, numa visita às dependências da oficina. Durante a
visita, fez uma queixa, dizendo que as empresas que contratam os serviços da entidade pagam
muito pouco. Segundo ela, as empresas pagam pouco, pois sabem que as entidades precisam das
encomendas para poder trabalhar com sua clientela. Reclamou que os empresários não ajudam as
entidades.
2º caso: numa indústria de autopeças.
Um empresário, proprietário de uma indústria que fornece peças para uma montadora de
veículos, ou seja, uma entidade não-assistencial, narrou o seguinte episódio acontecido com ele.
Certa vez, uma equipe de alto nível da administração dessa montadora de veículos entrou em sua
fábrica, pediu as planilhas de custos, abriu seus arquivos, refez as suas contas e disse que o preço
que ele estava colocando nos seus produtos estava muito alto e que deveria ser reduzido em 30%
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e era esse o preço que a montadora iria pagar para ele. Se não concordasse, que passasse a
fornecer para outras montadoras. Ora, não é essa a nossa atitude ao entrarmos num
supermercado para fazermos as nossas compras do mês? Não decidimos que produtos
devemos comprar e que preços estamos dispostos a pagar por eles? Será que vamos comprar
um produto só porque o seu fabricante emprega pessoas deficientes? Fazemos isso somente
nas feiras de caridade, onde as entidades expõem, não os produtos produzidos pelas pessoas
abrigadas, mas os próprios deficientes à generosidade das pessoas não-portadoras de
deficiência. Por que usar o apelo da deficiência para comercializar a deficiência? Por que
mostrar à população não-portadora de deficiência que ela é privilegiada, mas que também
poderá ser uma pessoa deficiente amanhã? Por que, a toda hora, nos é apresentada a questão
da deficiência como sendo nossa a culpa pela sua existência? A semelhança dos fatos
demonstra que os empresários têm uma lógica de pensamento estruturado em cima de regras,
na qual a produtividade dribla a competitividade, na qual o melhor em termos de qualidade,
preço, necessidade social, preservação da natureza se sobrepõe ao pior. Se as entidades de
formação profissional não entenderem essa lógica de raciocínio do empresário, dificilmente
conseguirão reintegrar a pessoa deficiente no mercado de trabalho.
É papel da entidade social prestar serviços profissionais para empresas, em forma de oficina
abrigada, ou ela deve desenvolver um projeto voltado para o trabalho apoiado? Acredito que
há mercado para todos. Como Administrador penso que a questão deve ser colocada da
seguinte forma: o trabalho desenvolvido pelas entidades de formação profissional satisfaz as
exigências de força de trabalho requeridas pelas empresas? O perfil profissional das pessoas
deficientes corresponde ao perfil dos cargos das empresas? Se as respostas forem afirmativas,
o fator determinante para que o trabalho seja realizado dentro ou fora da empresa é o processo
de produção. Se a pessoa deficiente tiver a propriedade do processo de produção e esta se
constituir de forma isolada dos demais processos produtivos da empresa, ela poderá realizar o
seu trabalho em casa ou em oficinas abrigadas. Porém, se o processo de produção for
integrado a uma linha de produção que exija a propriedade dos meios de produção e a sua
distribuição espacial num único local, então a pessoa deficiente deverá se deslocar da sua casa
ou entidade assistencial para a empresa.

CAPÍTULO II - QUESTÃO INTEGRAÇÃO
Conquistado o emprego, a outra questão é a integração ou reintegração da pessoa deficiente
no meio social em que ela irá gravitar. Não devemos esperar das empresas que invistam
recursos humanos e financeiros para integrar pessoas portadoras de deficiências de uma forma
sistemática e impessoal. O que existe hoje são ações isoladas, provocadas e comandadas por
pessoas que estão atentas à questão social da pessoa deficiente. Quando essas pessoas saem
das empresas, essas ações deixam de existir.
Devemos trabalhar para implantar programas de integração da pessoa deficiente no ambiente
social das organizações. Isto somente será possível com a criação de mecanismos, pelo
governo federal, de estímulo às empresas que adotarem o programa. A Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, dá competência ao Poder Executivo para criar estes mecanismos. Insistir em
criar leis que multem os empresários que não contratarem um percentual de pessoas
deficientes na sua empresa é obrigá-los a burlar a lei, como ocorre hoje. Devemos conquistar
a implantação de programa anual de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos nas
empresas, de forma a possibilitar que todos os funcionários, inclusive os portadores de
deficiência, possam desenvolver as suas aptidões. Devemos conquistar a implantação de
programa de seleção interna de pessoal nas empresas, de forma a possibilitar que os
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funcionários se realoquem para cargos cujo perfil melhor se adapte às suas qualificações
profissionais. Esse programa provoca uma busca natural de talentos e, conseqüentemente,
provoca uma oxigenação na empresa, através da motivação para o trabalho, novas idéias,
aumento da produtividade e crescimento. Quando a empresa cresce, aumenta a sua oferta de
emprego; mais emprego, menos desempregados, melhores condições sociais, melhor
qualidade da força de trabalho e mão-de-obra mais qualificada melhoram a produtividade; a
empresa cresce mais e o ciclo, então, se fecha. O PIB do país aumenta e o governo arrecadará
mais impostos e investirá em educação, saúde, transportes, justiça, segurança etc. Não
devemos exigir, através de leis, decretos de cima para baixo, que os empresários admitam
pessoas deficientes em suas empresas por serem pessoas deficientes. Esta atitude será onerosa
para as empresas e discriminatória para os deficientes. Não atenderá às expectativas de ambas
as partes. Devemos, sim, preparar leis para serem aprovadas para a implantação de programas
de trabalho apoiado, uma nova concepção de integração da pessoa deficiente no mercado de
trabalho. Entendo que a questão da reintegração da pessoa deficiente no mercado de trabalho
é mais uma questão de reeducação e profissionalização, administradas por entidades de
formação profissional. Essas entidades deverão colocar à disposição do mercado de trabalho
profissionais hábeis e capazes de realizar as tarefas necessárias aos empresários. As entidades
devem aperfeiçoar as suas atividades de formação profissional, associando-se com as
universidades, com organismos internacionais, que desenvolvem programas modernos de
reintegração profissional, como é o caso do “Empleo Apoyado - una vía para la integración”.

CAPÍTULO III – A PESQUISA
Objetivo
O objetivo desta pesquisa é analisar o mercado de trabalho da pessoa deficiente. Por muitos
anos, venho observando que há um grande desencontro de informações entre médicos,
psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, pedagogos, dentre outros profissionais que atuam
nas entidades assistenciais e, particularmente, nas entidades de formação profissional, e os
Administradores de empresas responsáveis pelo recrutamento, seleção, treinamento e
desenvolvimento de pessoal sobre a questão da colocação da mão-de-obra da pessoa
deficiente no mercado de trabalho. Alguns profissionais chegaram a afirmar que, em situações
normais da economia, ou seja, quando a economia está estabilizada ou em crescimento, é
difícil colocar pessoas deficientes nas empresas e, quando a economia entra em crise,
conseqüentemente gerando desemprego, os primeiros a serem demitidos são as pessoas
deficientes. Outros afirmaram que as empresas não colaboram com as entidades de formação
profissional, seja na admissão de pessoas deficientes, seja na contratação de serviços das
oficinas abrigadas e, quando o fazem, querem explorar ao máximo essas oficinas. Afirmaram,
ainda, que a pessoa deficiente é discriminada no trabalho e que muitas empresas chegam ao
requinte de isolar as pessoas deficientes para que elas não provoquem constrangimentos às
pessoas não-portadoras de deficiência e, mais ainda, que as pessoas não-portadoras de
deficiência não estão preparadas para se relacionar com os portadores de deficiência. Na
questão jurídica, vemos um trabalho muito grande das entidades corporativas para criar
mecanismos de proteção, tais como garantia de um percentual de vagas nas empresas públicas
e privadas para as pessoas deficientes, adaptações de vias públicas, equipamentos públicos,
transportes coletivos, edifícios e mobiliário. Qual será a visão que as empresas têm quanto à
colocação da pessoa deficiente no mercado de trabalho? Como as universidades estão tratando
dessa questão na formação dos profissionais de administração que deverão trabalhar com a
pessoa deficiente? Para responder a estas questões, fizemos uma pesquisa com empresas,
entidades assistenciais de formação profissional e universidades. Por questões metodológicas,
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vamos, primeiramente, apresentar alguns conceitos sobre empresas, entidades de formação
profissional e pessoas portadoras de deficiência, sobre os quais trabalhamos para padronizar a
nossa linha de raciocínio. A seguir, apresentaremos o resultado da pesquisa com uma breve
análise. Essa análise é centrada no ponto de vista do Administrador, e não no ponto de vista
dos profissionais que atuam na formação da pessoa deficiente. Finalmente, desejamos que
este trabalho seja o início de uma série de pesquisas sobre o mercado de trabalho da pessoa
deficiente, pois este assunto não se esgota, ao contrário, há muito para se conhecer neste
segmento.

Metodologia da Pesquisa
A pesquisa foi realizada com uma amostra de 131 empresas, escolhidas aleatoriamente, sem
preocupação de tamanho e localização, em 55 entidades de formação profissional e em 24
universidades e faculdades de administração. Utilizamos, num primeiro momento, a técnica
da entrevista em algumas entidades assistenciais, para estudo do público-alvo, pessoas
portadoras de deficiências, e, num segundo momento, aplicamos um questionário específico
para as entidades, empresas e universidades. As questões da entrevista foram previamente
elaboradas com objetivo de permitir o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelas
entidades. Os questionários foram estruturados com questões abertas e fechadas e foram
remetidos pelo correio. No caso das entidades, como, na primeira remessa de questionários,
foram poucas as que responderam, fizemos contato por telefone para saber se haviam
recebido e resolvemos, então, mandar novo lote de questionário com Aviso de Recebimento
do Correio como garantia de recebimento, uma vez que as respostas das entidades são de vital
importância para a pesquisa. Do total de 131 questionários enviados para as empresas,
obtivemos 31,3% de respostas, e, do total de 55 entidades que receberam o questionário, 25%
responderam, o que pode ser considerado um ótimo índice de respostas, demonstrando o
interesse das empresas e das entidades em participar da pesquisa. A tabulação das respostas
foi realizada no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Informática da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, através de um programa específico
para tabulação de pesquisas.

Conceitos Utilizados
Os conceitos que foram utilizados nesta pesquisa são os adotados pelas entidades de formação
profissional, os conceitos adotados pelos Administradores de empresas e os conceitos legais
institucionais. Diante dos vários conceitos apresentados pelas entidades, selecionamos os
conceitos abaixo para definir a pessoa portadora de deficiência e suas especificidades.
Pessoa deficiente
É uma pessoa que tem algum comprometimento em algumas das áreas: visual, auditiva,
mental ou física, necessitando de educação especial.
Deficiente físico
É todo aquele que possui algum tipo de paralisia ou limitações do aparelho locomotor;
amputado; possuidor de má-formação.
Deficiente visual
É a pessoa cuja perda visual, total ou parcial, limita o indivíduo.
Deficiente auditivo
É toda pessoa que possui perda total ou parcial da audição.
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Deficiente mental
É uma pessoa portadora de distúrbios de aprendizagem e adaptação global. De acordo com a
classificação corrente, existem os seguintes graus de deficiência mental: 1. Limítrofe, 2. Leve,
3. Moderada, 4. Severa, 5. Profunda.
Deficiente múltiplo
É toda pessoa portadora de mais de um tipo de deficiência.
Empresas
São pessoas jurídicas de direito privado ou público, constituídas de recursos humanos,
financeiros, materiais e de conhecimentos, com objetivos claramente definidos para produção
de bens ou serviços.
Entidades de formação profissional
São pessoas jurídicas de direito privado ou público, constituídas de recursos humanos,
financeiros, materiais e de conhecimentos, com objetivos claramente definidos, que visam à
formação profissional de pessoas portadoras de deficiências.

3.1 PESQUISA DAS EMPRESAS
Foram as seguintes as respostas das empresas ao questionário sobre a integração da pessoa
portadora de deficiência no mercado de trabalho:
Quem utiliza pessoa deficiente?
Para as empresas que responderam que não utilizam pessoas deficientes no seu quadro de
pessoal (68,29%), perguntamos “os motivos que impediram ou dificultaram a contratação de
pessoas deficientes”, sendo facultada a possibilidade de escolher mais de uma alternativa. As
respostas apresentaram o seguinte resultado:
Utiliza pessoas deficientes no seu quadro de
pessoal
Alternativas
(%)
1. Sim
31,71
2. Não
68,29
TOTAL
100,00
55,88% nunca pensaram nessa possibilidade.
O que demonstra:
1. Inexistência de um marketing institucional das entidades de formação profissional;
2. Falta de informações sobre o perfil profissional das pessoas portadoras de deficiências;
3. Falta de um programa de comunicações sobre o perfil profissional das pessoas portadoras
de deficiências.
Para comprovar esta falha:
29,41% das empresas afirmaram que nunca pensaram em
contratar mão-de-obra de pessoa deficiente por falta de
informações sobre suas habilidades.
As entidades de formação profissional devem utilizar canais de comunicações, a fim de
divulgar as capacitações profissionais das pessoas portadoras de deficiências às empresas
absorvedoras de mão-de-obra.
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20,59% afirmaram que não dispõem de conhecimento técnico
para realização de um recrutamento de pessoas deficientes.
Não acreditamos que este seja o problema da baixa absorção de pessoas deficientes no
mercado de trabalho, pois as empresas e as entidades de formação profissional não devem
adotar medidas discriminatórias ou de proteção às pessoas portadoras de deficiências. O
processo de recrutamento de pessoas deficientes deve ser o mesmo adotado para as pessoas
não-portadoras de deficiências. Todo profissional de Recursos Humanos sabe que a seleção
dos veículos adequados para recrutamento tem eficiência na comunicação a toda mão-de-obra
qualificada, seja ela masculina, feminina, branca, negra, oriental, ocidental, portadora de
deficiência etc. Portanto, a absorção da mão-de-obra da pessoa deficiente está na seleção
correta dos veículos utilizados para divulgação do recrutamento por parte das empresas, de
um lado, e na qualificação da mão-de-obra, de outro.
14,71% apontaram que não dispõe de informações sobre onde
recrutar esse tipo de mão-de-obra.
As vagas oferecidas pelas empresas, publicadas nos jornais, podem ser respondidas por todas
as pessoas portadoras de deficiência, inclusive os portadores de deficiência visual total, seja
pelo seu interesse em conquistar as vagas disponíveis, seja com a ajuda dos órgãos de
colocação profissional de entidades de formação profissional ou através da ajuda de familiares
ou amigos. Portanto, não é função da empresa procurar as pessoas deficientes para recrutar,
mas sim as pessoas deficientes é que devem procurar as empresas que estão oferecendo vagas,
à semelhança das pessoas não-portadoras de deficiência.
8,82% das empresas afirmaram que há falta de pessoas
deficientes (re) habilitadas para o trabalho no mercado.
2,94% das empresas afirmaram que seus funcionários não
estão preparados para trabalhar com pessoas deficientes.
Isto significa que 97,06% dos recursos humanos das empresas pesquisadas estão preparados
para se relacionar com pessoas deficientes no ambiente de trabalho.
26,47% das respostas indicaram que os motivos são outros.
Recrutamento
O recrutamento de recursos humanos no mercado de força de trabalho é o processo pelo qual
as empresas veiculam, nos meios de comunicação de massa, a disponibilidade de vagas que
estão dispostas a oferecer para preenchimento. A forma de apresentação dos candidatos é
espontânea. Perguntamos qual foi a forma de recrutamento utilizada para as empresas que
trabalham com pessoas portadoras de deficiência, com o objetivo de identificar processos
especiais de recrutamento de pessoal. Os resultados obtidos foram os seguintes: O que nos
chamou a atenção foi que nenhuma empresa recrutou pessoas deficientes nas entidades de
formação profissional. Isso demonstra que as empresas não utilizam processos diferenciados
de recrutamento de pessoal portador de deficiência, sendo esse comportamento altamente
positivo.
Os funcionários deficientes foram recrutados:
Alternativas
(%)
1. Em instituições de reabilitação
0
12

2. No Senai
3. No mercado de trabalho
4. Outros
TOTAL

7,69
76,92
15,39
100,00

A seguir, desejamos saber se as empresas discriminaram as pessoas portadoras de deficiência
reservando algumas de suas vagas para estes profissionais. O resultado foi surpreendente.
Grande porcentagem de empresas procura descobrir talentos nas pessoas deficientes em
quaisquer cargos. Isto vem ao encontro da tendência mundial de desenvolver trabalhos
integrando a pessoa deficiente no ambiente de trabalho, através de programas de “Emprego
Apoiado”.
Os deficientes são recrutados para:
Alternativas
1. Concorrerem a todas as vagas
disponíveis
2. Concorrerem a algumas vagas
disponíveis
3. Outros
4. Não responderam
TOTAL

(%)
61,54
7,70
0
30,76
100,00

Seleção
É o processo de identificação de candidatos que possuem as qualificações profissionais
exigidas pelo perfil do cargo a ser preenchido e a respectiva verificação dessas qualidades
através de entrevistas, testes e exames especiais. Ao final da seleção, são identificados os
melhores candidatos dentre os que se apresentaram. A decisão pela escolha sempre compete à
empresa. Para a seleção de pessoa portadora de deficiência, espera-se que as empresas
utilizem os mesmos testes aplicados nas pessoas não-portadoras de deficiência, pois o
objetivo é que aquelas concorram nas mesmas condições de igualdade. Perguntando às
empresas que tipos de teste foram aplicados aos candidatos portadores de deficiência no
processo de seleção de pessoal, obtivemos a seguinte resposta:
Os deficientes são recrutados para:
Alternativas
1. Concorrerem a todas as vagas
disponíveis
2. Concorrerem a algumas vagas
disponíveis
3. Outros
4. Não responderam
TOTAL

(%)
61,54
7,70
0
30,76
100,00

As respostas referentes à seleção de pessoal são coerentes com as respostas referentes ao
recrutamento de pessoal, em que as pessoas portadoras de deficiências concorrem às mesmas
vagas e são submetidas aos mesmos testes de seleção que as pessoas não-portadoras de
deficiências.

13

Para seleção dos candidatos deficientes:
Alternativas
1. Aplicaram os mesmos testes aplicados aos nãodeficientes
2. Aplicaram testes específicos
3. Aplicaram testes específicos elaborados por entidades
4. Não foram aplicados testes de seleção
5. Não responderam
TOTAL

(%)
46,10
15,40
0
30,80
7,70
100,00

O que nos chama a atenção é que 30,80% das vagas preenchidas por pessoas portadoras de
deficiência não foram submetidas a testes de seleção.

Treinamento
É a técnica utilizada pelo Administrador para desenvolver aptidões nos recursos humanos e
especializá-los no desempenho de novos papéis. O treinamento de recursos humanos é
condição indispensável ao desenvolvimento tecnológico das empresas. Não é recomendável,
segundo os técnicos de profissionalização de pessoas portadoras de deficiências, que lhes
sejam aplicados treinamentos especiais. A fim de identificar possíveis diferenciações no
treinamento de pessoas portadoras de deficiências, perguntamos para as empresas de que
forma foram realizados os treinamentos dos seus recursos humanos.
O treinamento oferecido para os funcionários deficientes:
Alternativas
(%)
1. Foi o mesmo oferecido aos outros funcionários (juntos) 71,42
2. Foi o mesmo oferecido aos outros funcionários 7,14
(separados)
3. Foi específico para funcionários deficientes
14,30
4. Foi realizado em instituições especializadas
0
5. Não foi oferecido treinamento para funcionários
7,14
TOTAL
100,00
Um dado importante é que nenhuma empresa desenvolve trabalho integrado de treinamento
em conjunto com entidades de formação profissional.
Adequação das edificações
A adequação das edificações não é um direito da pessoa portadora de deficiência, mas uma
obrigação legal das empresas e da administração pública. Perguntamos para as empresas se
foram realizadas obras de adaptação do espaço para absorção da pessoa portadora de
deficiência. Vejam as respostas:
Quanto às adaptações, a empresa teve que:
Alternativas
1. Fazer rampas de acesso para cadeiras de
rodas
2. Rebaixar corrimão das escadas
3. Rebaixar painel dos elevadores

(%)
0
0
0
14

4. Instalar painéis de comunicação em braile
5. Adaptar outros equipamentos
6. Não houve necessidade de adaptações
TOTAL

0
0
100,00
100,00

Nenhuma empresa fez qualquer tipo de adaptação nas suas edificações, embora exista a
norma NBR 9050 - Adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente Associação Brasileira de Normas Técnicas, de setembro de 1985.
Adaptação dos funcionários não-deficientes
Qual será o comportamento dos funcionários não-portadores de deficiência no seu
relacionamento com as pessoas portadoras de deficiência? Será que eles foram treinados para
poderem se relacionar com as pessoas deficientes? Fizemos esta pergunta para as empresas e
as respostas foram as seguintes:
Os funcionários não-deficientes:
Alternativas
1. Foram treinados para se
relacionarem
com
pessoas
deficientes
2. Não foram treinados
TOTAL

(%)
15,39
84,61
100,00

A pesquisa demonstrou que 84,61% dos funcionários não-portadores de deficiência não foram
submetidos a quaisquer tipos de treinamento para se relacionarem com os funcionários
portadores de deficiências e apenas 15,39% foram treinados. A maioria das entidades não
concorda com esse procedimento, defendendo a posição de que as pessoas não-portadoras de
deficiência devem ser treinadas para o relacionamento com as pessoas portadoras de
deficiência. Esta posição está clara na pesquisa realizada com as entidades, que mostraremos a
seguir.
Avaliação de desempenho
Perguntamos para a empresa se ela troca informações com outras empresas sobre o
desempenho das pessoas portadoras de deficiência. Normalmente, as empresas não trocam
esse tipo de informação sobre o desempenho dos funcionários não-portadores de deficiência.
O que normalmente ocorre é uma troca de informação entre as empresas sobre a descrição dos
cargos e as faixas salariais pagas aos funcionários. Desejamos saber se há tipo de
discriminação ou patrulhamento sobre o desempenho dos funcionários portadores de
deficiência. Os resultados foram ótimos.
As empresas que utilizam
funcionários
deficientes
trocam informações sobre
desempenho?
Alternativas
(%)
1. Periodicamente
0
2. Raramente
23,08
3. Nunca
76,92
TOTAL
100,00
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Perguntamos para as empresas quais são as atividades desenvolvidas pelas pessoas portadoras
de deficiência. Os resultados foram os seguintes:
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Quais as atividades desenvolvidas pelos funcionários portadores de
deficiência?
Tipos de deficiência
Atividades desenvolvidas
DA
DF
DV
Dmul. DM
Ajudante industrial
Almoxarife
Analista de Sistemas
Apontador
Ascensorista
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Pessoal
Controlador de Qualidade
Datilógrafo
Digitador
Eletricista
Eletrônico
Encarregado de Costura
Encarregado de Depósito
Inspetor de Qualidade
Líder Industrial
Mecânico
Mecânico de Máq.
Operador Espec.
Operador de Contr.
Operador de Máq.
Office-Boy
Pesador
Pintor
Produção
Programador
de
Microcomputador
Supervisor de Contabilidade
Supervisor de Recursos Humanos
Técnico Eletrônico
Podemos comparar esta tabela com as qualificações das pessoas portadoras de deficiência
apresentadas pelas entidades de formação profissional. Convém ressaltar que aquelas
qualificações não estão completas, pois várias entidades deixaram de responder à pesquisa.

17

TREINAMENTOS APLICADOS ÀS PESSOAS DEFICIENTES,
CARGOS OCUPADOS E TIPOS DE DEFICIÊNCIA
Que treinamentos são aplicados aos funcionários portadores de
deficiência?
Tipos de deficiência
Atividades desenvolvidas
DA
DF
DV
Dmul. DM
Adaptação à Func.
Análise de Sistema
Apontamento
Ascensorista
Aux. de Pessoal
Práticas de Fabr.
Aux. de Pessoal
Datilografia
Enc. de Depósito
Mecânica
Operação de Contr.
Operação de Máq.
Pesagem
Progr. de Micro
Qualidade
Reuniões Departamentais
Segurança
Desejamos conhecer o ambiente em que a empresa opera no que se refere à utilização de
pessoas portadoras de deficiência. Neste contexto estariam as entidades de formação
profissional incluídas? As respostas foram as seguintes:
Já manteve contato com entidades de
formação
profissional
para
pessoas
deficientes?
Alternativas
(%)
1. Sim
23,07
2. Não
76,93
TOTAL
100,00
As empresas não incluem em seu ambiente organizacional as entidades de formação
profissional. Este distanciamento, de certa forma, dificulta a colocação dos profissionais. Veja
o caso das universidades, em cuja maioria se encontram os setores de estágio para manter
contato com as empresas.
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3.2 AVALIAÇÃO
Desejamos saber como as empresas avaliaram o desempenho das pessoas portadoras de
deficiência, não só no aspecto do trabalho realizado, mas também no seu relacionamento com
os demais funcionários. Vejam os resultados apresentados:
Quanto à produtividade e RH, a experiência de
utilizar pessoas deficientes trouxe:
Alternativas
(%)
1. Resultados positivos
84,62
2. Resultados negativos
0
3. Ainda não temos condições de avaliar
15,38
TOTAL
100,00
Atenção: A resposta mais importante é que nenhuma empresa apontou resultados negativos
na utilização da pessoa portadora de deficiência. Para concluir nossa pesquisa nas empresas,
perguntamos os motivos que dificultaram a utilização de pessoas deficientes como força de
trabalho. Permitimos a escolha de mais de uma alternativa. Vejamos os resultados:
Os motivos que impediram ou dificultaram a
contratação de pessoas deficientes foram:
Alternativas
(%)
1. Falta de informação sobre suas habilidades
16,40
2.
Os
funcionários
não-deficientes 1,63
despreparados
3. Falta de informação sobre onde recrutar
8,20
4. Falta de conhecimento técnico de 11,50
recrutamento
5. Falta de oferta de mão-de-obra
4,91
6. Não pensaram nessa possibilidade
31,14
7. Outros
14,75
8. Não responderam
11,47
TOTAL
100,00
As respostas apresentadas nesta questão estão coerentes com todas as demais respostas do
questionário. A falta de informação sobre a capacidade da força de trabalho da pessoa
portadora de deficiência levou 67,24% das empresas a não selecionar esses profissionais para
seu quadro de pessoal. Por outro lado, afirmaram que 98,37% dos funcionários não-portadores
de deficiência estão preparados para trabalharem, lado a lado, com as pessoas deficientes.
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3.3 A PESQUISA DAS ENTIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A pesquisa foi realizada em 55 entidades de formação profissional, sendo que a resposta
correspondeu a 25% da expectativa. A distribuição da especialização de formação profissional
das entidades que participaram da pesquisa apresentou-se da seguinte forma:
A especialização das entidades:
Alternativas
(%)
1. Deficiência auditiva
14,28
2. Deficiência física
9,52
3. Deficiência mental
47,60
4. Deficiência múltipla
23,80
5. Deficiência visual
4,80
TOTAL
100,00
A seguir, sobre os conceitos de pessoas portadoras de deficiência, fizemos a seguinte
pergunta, de forma genérica, e as respostas foram as seguintes:
O que é uma pessoa portadora de deficiência?
R1. É uma pessoa que não corresponde aos padrões normais, estipulados pela sociedade.
R2. É uma pessoa que possui algumas limitações de ordem física, mental ou sensorial,
sendo que apenas essa limitação a faz ser diferente de pessoas julgadas “normais”.
R3. É, antes de tudo, uma “pessoa”, que tem entre seus atributos pessoais falha em alguma
das áreas visual, motora, auditiva, mental ou em mais de uma dessas áreas.
R4. É uma pessoa que tem algum comprometimento abaixo da média em alguma das áreas:
visual, auditiva, mental ou física, necessitando de educação especial. É importante, para
fim de definição, determinar a que deficiência se está referindo.
R5. É uma pessoa cujo diagnóstico definiu, qualitativamente, a existência de uma
deficiência em termos de grau e tipo de perda, exigindo um atendimento diferenciado
dos recursos convencionais.
R6. É uma pessoa que necessita de cuidados especiais, em função de apresentar desvios de
ordem intelectual, física, sensorial, social e/ou de comportamento, de crescimento e de
desenvolvimento e, portanto, não se adequar a programas de educação comum.
R7. É aquela que apresenta perda ou diminuição da capacidade: intelectual (DM), motora
(DF), auditiva (DA), visual (DV) com conseqüente falha na adaptação às demandas da
sociedade. Quando há dois tipos de deficiência associados, define-se como deficiência
múltipla.
R8. O conceito de deficiência mental (A.A.M.D.) “...diz respeito ao funcionamento intelectual
geral significativamente abaixo da média, associado a déficit no comportamento adaptativo
e evidenciado durante o período de desenvolvimento”. O indivíduo portador de deficiência
mental revela diminuição em algum grau nas áreas de maturação, aprendizagem e
ajustamento social.
R9. Pessoa deficiente é aquela que, por apresentar algum impedimento de ordem física,
visual, auditiva e neurológica, demonstra problema no curso do desenvolvimento global
e dificuldades de adaptação social.
R10. É todo e qualquer indivíduo que tenha alguma limitação/comprometimento seja motor,
físico, mental ou sensorial.
R11. Conceitua-se o deficiente como a pessoa cuja eficiência não lhe permite desempenhar as
atividades globais ou específicas.
R12. É aquele que difere da criança típica ou normal, devido às suas características mentais
(as intelectualmente superiores e as lentas quanto à capacidade de aprendizado 20

mentalmente retardadas), suas capacidades sensoriais (auditivas e visuais), suas
características neuromotoras ou físicas, seu comportamento social (distúrbios
emocionais e desajustamento social), suas capacidades de comunicação (distúrbios de
aprendizagem e deficiências de fala e da linguagem) ou suas deficiências múltiplas.
Essas diferenças devem ser suficientemente notáveis a ponto de requerer a modificação
das práticas escolares ou de necessitar serviços de educação especial, para possibilitar o
seu desenvolvimento até sua capacidade máxima.
R13. Possível de ser reabilitada.
R14. Todo e qualquer indivíduo que não faz parte do comum, seja deficiente físico, auditivo,
mental ou visual.
Segundo as entidades pesquisadas, as definições de pessoas portadoras de deficiências
são as seguintes:
Pessoa portadora de deficiência física é aquela:
R1. Limitada fisicamente em desempenhar algumas atividades em seu cotidiano.
R2. Cuja deficiência afeta a parte motora.
Pessoa portadora de deficiência visual é aquela:
R1. Limitada visualmente em desempenhar algumas atividades em seu cotidiano, sendo que
esta pode ser total ou parcial.
Pessoa portadora de deficiência auditiva é aquela:
R1. Limitada auditivamente em desempenhar algumas atividades em seu cotidiano.
R2. Portadora de uma perda auditiva, independente do tipo e do grau da perda, com
necessidade de atendimento especializado que a reabilite.
Pessoa portadora de deficiência mental é aquela:
R1. Limitada mentalmente, o que poderá interferir na sua aprendizagem, no convívio social,
dependendo do grau de limitação.
R2. Com rendimento intelectual limitado.
R3. Que tem um atraso global ou parcial no desenvolvimento intelectual em relação à sua
idade cronológica.
R4. Com distúrbios de aprendizagem e adaptação global.
R5. Que apresenta um déficit intelectual.
R6. Que, segundo a Organização Mundial da Saúde, submetida às provas psicológicas,
obtém resultados abaixo da média (QI médio = 100).
R7. Que apresenta funcionamento intelectual abaixo da média e comprometimento na
conduta adaptativa.
R8. Capaz de se autoconstruir cognitiva, afetiva e socialmente, na medida de seus próprios
recursos.
Pessoa portadora de deficiência múltipla é aquela:
R1. Que possui mais de uma limitação para desempenhar atividades em seu cotidiano.
R2. Que possui mais de uma deficiência, quer seja mental e física ou mental, física e
auditiva.
R3. Que possui mais de um tipo de deficiência associada, sendo uma principal e as demais
secundárias.
Os graus de deficiência apontados pelas entidades foram os seguintes:
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Deficiência física.
R1. Paraplegia, tetraplegia, amputação, distrofia muscular progressiva.
R2. Dependente e independente.
Deficiência visual
R1. Parcial ou total.
R2. Profunda.
Deficiência auditiva
R1. Leve - 25 a 40 dB.
Moderada - 40 a 70 dB.
Severa - 70 a 90 dB.
Profunda - acima de 90 dB.
R2. Profunda e leve.
Deficiência mental
R1. Leve; moderada e profunda.
R2. Leve; moderada e severa.
R3. Limítrofe; leve; moderada; severa e profunda.
R4. Limítrofe; educável; treinável e severa.
R5. Profunda (QI 20); severa (QI de 21 a 35); moderada (QI de 36 a 49); leve (QI de 50 a
69); VNI (QI de 70 a 85).
R6. Educável.
Deficiência múltipla.
R1. Mental e visual; física e mental; física e visual.
R2. Treináveis e educáveis.
Quanto à reabilitação da pessoa portadora de deficiência para o trabalho, perguntamos para as
entidades como elas atuam, e as respostas foram as seguintes:
A sua entidade em relação à pessoa deficiente e ao mercado de
trabalho:
Alternativas
(%)
1. Apenas reabilita
21,42
2. A reabilita e a integra
35,70
3. A integra
28,58
4. Não a reabilita nem a integra
7,15
5. Não responderam
7,15
TOTAL
100,00
A fim de quantificar a oferta anual de força de trabalho no mercado, perguntamos para as
entidades qual a média de profissionais que elas colocam no mercado à disposição das
empresas. O resultado foi o seguinte:
Em média, quantas pessoas
deficientes são reabilitadas
anualmente
por
sua
entidade:
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Alternativas
01-10
11-50
51-100
Acima de 101
Não responderam
TOTAL

(%)
35,72
28,57
0
7,14
28,57
100,00

A seguir, solicitamos que as entidades relacionassem as qualificações para o trabalho das
pessoas portadoras de deficiência. O objetivo é comparar com as atividades hoje
desenvolvidas pelas pessoas deficientes nas empresas e com a oferta de empregos colocada no
mercado.
Veja as respostas a seguir e compare com as respostas das empresas que informaram os tipos
de atividades desenvolvidas pelas pessoas deficientes. Convém ressaltar que várias entidades
de formação profissional não responderam à pesquisa, portanto as qualificações que se
apresentam a seguir não se esgotam.
Para quais atividades os deficientes são habilitados?
Atividades
DA DF DV DmuL DM Atividades
DA DF DV DmuL DM
desenvolvidas
desenvolvidas
Almoxarifado
Escrita Fiscal
Arquivista
Faxineiro
Arrematador
Frentista
Aux.
de
Hortelão
Arquivo
Aux. Contábil
Ilustrador
Aux.
de
Marcenaria
Cozinha
Aux.
de
Monitor/Aux.
Escritório
Pedag.
Aux.
de
Monitor/Vimearia
Estoque
Aux. Gráfico
Montagem
de
Equip.
Aux. de Linha
Office-Boy
de Montag.
Aux.
de
Operador de Máq.
Marcenaria
Babá
Operador
de
Micro
Colagem
Pintura em Louça
Copista
Pirogravura/Mad.
Corte
e
Pirogravura/Couro
Costura
Datilógrafo
Recepcionista
Desenho
Serviços
Técnico
Gerais/Ind.
Empacotador
Tecelagem c/Sisal
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Empregada
Doméstica
Encanador

Tecelagem c/Palha
Tecelagem c/Lã

A ausência de informação sobre as qualificações de pessoas portadoras de deficiência
física, visual e múltipla não significa que essas pessoas não possuem habilidades para o
trabalho, mas significa que as entidades que formam esses profissionais não
responderam à pesquisa.
A questão do trabalho abrigado é abordada na próxima pergunta. Há uma controvérsia técnica
sobre o trabalho abrigado no sentido de questionar o seu resultado no que se refere à
integração do portador de deficiência no mercado de trabalho. Muitos técnicos que trabalham
em entidades de formação profissional acreditam que o trabalho abrigado é uma forma de
segregação do indivíduo e que este deve ser preparado para enfrentar o mundo como ele é, e
não como gostaríamos que ele fosse. Por se tratar de assunto técnico, não vamos entrar no
mérito da questão. Apenas registramos se a entidade pesquisada se utiliza ou não do trabalho
abrigado para reabilitar seus alunos. A maioria das entidades realiza um trabalho abrigado
para reabilitar os seus alunos.
A
sua
entidade
realiza
trabalho
abrigado?
Alternativas (%)
1. Sim
57,14
2. Não
42,86
TOTAL
100,00
Esses dados podem levar à seguinte reflexão:
a) As entidades realizam trabalho abrigado por considerar importante para o processo de
reabilitação trabalhar com os alunos através de variáveis controláveis, tais como tempo,
transportes, remuneração pelo trabalho, hierarquia, produtividade etc.
b) As entidades que realizam trabalho abrigado têm dificuldade de abrir o mercado de força
de trabalho em função do tipo de reabilitação profissional realizado.
Para as empresas, o trabalho abrigado como um fim não satisfaz a sua necessidade de força de
trabalho, pois, dificilmente, os profissionais nele atuantes responderão ao recrutamento das
empresas.
Qual o potencial do mercado de força de trabalho da pessoa portadora de deficiência?
Para obtermos essa resposta, perguntamos para as entidades se elas possuem um sistema de
informação para detectar a demanda por seus serviços.
A entidade possui um
cadastro de pessoas
deficientes
interessadas na sua
reabilitação?
Alternativas (%)
1. Sim
42,86
2. Não
57,14
TOTAL
100,00
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O objetivo de saber se as entidades possuem um cadastro de pessoas portadoras de deficiência
que desejam se reabilitar profissionalmente foi conhecer a população ativa, com expectativa
de ingressar no mercado de trabalho.
Em média, quantas pessoas
deficientes
estão
cadastradas na entidade:
Alternativas
(%)
01-10
42,86
11-50
0
51-100
0
Acima de 101
14,28
Não responderam
42,86
TOTAL
100,00
As respostas nos fornecem dados preocupantes, pois 42,86% das entidades afirmaram que
possuem no máximo 10 portadores de deficiência no seu cadastro e 42,86% responderam que
não possuem esta informação, uma vez que não responderam à questão. Se, de um lado, é
importante conhecer o potencial da força de trabalho da pessoa portadora de deficiência, de
outro, é importante conhecer se as entidades possuem um termômetro do mercado de trabalho.
Perguntamos às entidades se elas possuem um sistema de informação que lhes permita
monitorar o mercado de oferta de empregos.
A entidade possui um
cadastro de empresas que
absorvem
pessoas
deficientes?
Alternativas
(%)
1. Sim
57,14
2. Não
42,86
TOTAL
100,00
Este resultado deve ser associado ao fato de 57,14% das entidades realizar trabalho abrigado.
Como já dissemos, o trabalho abrigado, como fim do processo de reabilitação para o trabalho,
não atende aos interesses das empresas no que se refere à colocação de força de trabalho no
mercado. Perguntamos quantas empresas estavam cadastradas nas entidades. O objetivo é
conhecer o universo em que as entidades trabalham.
Em média, quantas pessoas
deficientes
estão
cadastradas na entidade:
Alternativas
(%)
01-10
42,86
11-50
0
51-100
0
Acima de 101
14,28
Não responderam
42,86
TOTAL
100,00
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Pelas respostas apresentadas, pudemos concluir que estão associadas ao trabalho abrigado
desenvolvido pelas entidades. Os 42,86% das entidades que não responderam a essa questão
nos levam a concluir que as entidades não mantêm contato com as empresas. As empresas
absorvem, no mercado, força de trabalho profissional, ou seja, trabalhador qualificado e que
tenha um perfil adequado para as funções que irá desempenhar. As entidades de formação
profissional oferecem cursos de profissionalização para as pessoas portadoras de deficiência,
a fim de que estas sejam absorvidas pelo mercado?
A entidade oferece
profissionalizantes
reciclagem?
Alternativas
1. Sim
2. Não
TOTAL

cursos
ou de
(%)
28,58
71,42
100,00

As respostas apresentadas nos surpreenderam. O fato de 71,42% das entidades não
oferecerem cursos profissionalizantes para as pessoas portadoras de deficiência pode ser uma
das respostas à falta de força de trabalho no mercado apontada pelas empresas. Não há dúvida
alguma de que as empresas não selecionarão pessoas desqualificadas para o trabalho, quer
sejam elas portadoras de deficiências ou não. Não é função das empresas arcar com um custo
operacional admitindo pessoas desqualificadas somente para satisfazer um segmento da
sociedade que se acha injustiçado pela sua incapacidade física, sensorial ou profissional. A
profissionalização da força de trabalho é a única solução para que o Brasil possa se
desenvolver e um dia vir a ser uma grande nação, não somente do ponto de vista geográfico.
Todas as empresas que trabalham na formação de força de trabalho têm um compromisso com
o Brasil. As entidades de formação profissional da pessoa portadora de deficiência não se
excluem. As entidades acompanham os resultados alcançados pelas pessoas portadoras de
deficiência no trabalho?
A
entidade
realiza
avaliações ocupacionais?
Alternativas
(%)
1. Sim
64,28
2. Não
21,44
3. Não responderam 14,28
TOTAL
100,00
Estas respostas também estão associadas ao trabalho abrigado desenvolvido pelas entidades.
Afinal, qual o nível de qualificação profissional das pessoas portadoras de deficiência?
Fizemos essa pergunta para as entidades a fim de identificar em que perfil de cargo estariam
aptas para o trabalho.
As respostas estão apresentadas no quadro a seguir. A título de informação, o Sistema
Nacional de Emprego - SINE de Porto Alegre/RS publicou um trabalho intitulado “Manual
das Ocupações Compatíveis à Condição de Pessoas Portadoras de Deficiência”. Quem se
interessar poderá entrar em contato com aquele órgão ou com a REINTEGRA da USP.
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Informar as aptidões para as quais os deficientes são reabilitados
ALTERNATIVAS
FORMAÇÃO
1. Trabalho de execução operacional
2. Trabalho de execução de nível médio
3. Trabalho de execução técnica
4. Trabalho de execução técnico-profissional
5. Trabalho de execução profissional
6.
Trabalho
de
execução/supervisão
profissional
7. Trabalho de supervisão operacional
8. Trabalho de supervisão de nível médio
9. Trabalho de supervisão técnica
10. Trabalho de supervisão técnicoprofissional
11. Trabalho de supervisão profissional
12. Trabalho de direção
13. Trabalho de direção executiva
14. Trabalho de administração superior

(%)

1º/2º grau
37,50
2º grau
Curso específico 1º/2º grau 6,25
Universitário
Universitário
6,25
Universitário
1º/2º grau
2º grau
2º grau
Universitário
Universitário
Universitário
Universitário
administração
Universitário
administração

6,25

–
–

15. Não responderam

43,75
TOTAL
100,00
Desejamos saber qual é o universo das empresas que contratam os serviços das entidades que
realizam trabalho abrigado.
A entidade possui um cadastro
de empresas que absorvem
pessoas deficientes em oficinas
abrigadas?
Alternativas
(%)
1. Sim
37,52
2. Não
57,14
3. Não responderam
7,14
TOTAL
100,00
Qual a quantidade média de empresas envolvida com a contratação de serviços prestados
pelas oficinas abrigadas?
Em média, quantas pessoas
deficientes estão cadastradas na
entidade:
Alternativas
(%)
01-10
35,72
11-50
0
27

51-100
Acima de 101
Não responderam
TOTAL

0
0
64,28
100,00

As entidades informaram que a quantidade máxima de empresas que contratam os serviços
prestados pelas oficinas abrigadas é, no máximo, de 10 por entidade. Perguntamos para as
entidades se elas assessoram empresas no seu processo de recrutamento e treinamento de
pessoal portador de deficiência.
A entidade assessora empresas
no recrutamento de pessoal
deficiente?
Alternativas
(%)
1. Sim
21,42
2. Não
64,28
3. Não responderam
14,28
TOTAL
100,00
A entidade assessora empresas
no treinamento de pessoal
deficiente?
Alternativas
(%)
1. Sim
50,00
2. Não
42,85
3. Não responderam
7,15
TOTAL
100,00
Esse resultado tem dois significados: o primeiro, positivo, já que o recrutamento e o
treinamento das pessoas portadoras de deficiência devem ser os mesmos realizados para as
pessoas não-portadoras de deficiência, a fim de evitar atitudes discriminatórias. O segundo,
negativo, pois pode estar ocorrendo um distanciamento muito grande entre as entidades e as
empresas, impedindo-as de dar as orientações corretas quanto ao processo de recrutamento e
treinamento de pessoal. Mais do que obter a informação sobre a quantidade de pessoas
portadoras de deficiência existente no Brasil e no estado de São Paulo, pois poderíamos
recorrer a fontes oficiais de dados, tais como o IBGE, a ONU ou a OMS, desejamos saber
qual o grau de informação das entidades quanto ao mercado em que elas atuam.
Em média, quantos deficientes
existem no Brasil?
Alternativas
(%)
Abaixo de 100.000
0
De 100.001 a 250.000
0
De 250.001 a 500.000
0
De 500.001 a 1.000.000
0
Acima de 1.000.001
71,43
Não responderam
28,57
TOTAL
100,00
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Em média, quantos deficientes
existem no estado de São Paulo?
Alternativas
(%)
Abaixo de 100.000
0
De 100.001 a 250.000
7,15
De 250.001 a 500.000
7,15
De 500.001 a 1.000.000
0
Acima de 1.000.001
21,42
Não responderam
64,28
TOTAL
100,00
É preocupante que 78,58% das entidades (resultado da soma das entidades que não acertaram
a resposta com as que não responderam) não tenham esses dados sobre a população portadora
de deficiência no estado de São Paulo, uma vez que o cálculo é muito simples, ou seja, 10%
da população, segundo a Organização das Nações Unidas - ONU. Perguntamos para as
entidades se as pessoas portadoras de deficiência provocam algum tipo de reação, positiva ou
negativa, nas pessoas não-portadoras de deficiência e se estas devem ser orientadas para se
relacionarem, no trabalho, com aquelas.

As pessoas deficientes provocam
nas
pessoas
não-deficientes
algum tipo de sentimento?
Alternativas
(%)
1. Sim
85,72
2. Não
0
3. Não responderam
14,28
TOTAL
100,00
As pessoas deficientes devem ser
orientadas para trabalhar com
as pessoas deficientes?
Alternativas
(%)
1. Sim
73,34
2. Não
13,33
3. Não responderam
13,33
TOTAL
100,00
Pelas respostas às duas perguntas acima, podemos concluir que não é recomendável que as
empresas contratem pessoas portadoras de deficiência sem que os demais funcionários sejam
preparados para esse relacionamento. Portanto, apresentamos a proposta de criação, pelo
governo federal, do Programa de Trabalho Apoiado - PTA, que dará incentivos fiscais para
empresas que o adotarem. Este programa tem a finalidade de integrar o portador de
deficiência no mercado de trabalho com acompanhamento técnico, que desenvolverá todos os
meios disponíveis nas empresas para que a integração se concretize. Somente através do
Programa de Trabalho Apoiado é que a pessoa portadora de deficiência terá ao seu alcance
todos os recursos necessários para sua integração, em condições de igualdade, sem
discriminação e com todos os recursos humanos das empresas envolvidos, naturalmente, neste
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programa. Existem profissionais no mercado de trabalho portadores de deficiência e que
poderiam ser absorvidos pelas empresas? A resposta das entidades responsáveis pela
formação dessa força de trabalho é apresentada no quadro a seguir.
Algumas empresas declararam que não admitiram
pessoas deficientes por falta de profissionais no
mercado.
Alternativas
(%)
1. Concordo, pois realmente as pessoas deficientes
0
não querem se profissionalizar.
2. Concordo, pois a família protege o deficiente
15,78
não o levando para os cursos.
3. Não concordo, pois temos profissionalizado
pessoas deficientes e estas estão disponíveis para 52,65
o mercado.
4. Outra resposta.

10,52

5. Não responderam.

21,05

TOTAL

100,00

As opiniões se dividiram nestas respostas, nas quais uma porcentagem significativa (47,35%)
concordou com a afirmativa das empresas sobre a inexistência de profissionais no mercado.
Que tipo de habilidades possui um portador de deficiência? Este questionamento fez com que
várias empresas deixassem de contratar esses profissionais. Perguntamos para as entidades se
elas possuem uma descrição das funções que podem ser desenvolvidas pelos portadores de
deficiência. A resposta está no quadro a seguir. Cerca de 75% das entidades afirmaram que
não possuem essa descrição.
Algumas empresas declararam que não admitiram
pessoas deficientes por falta de informações sobre suas
habilidades.
Alternativas
(%)
1. Concordo, pois não temos a descrição das 31,25
habilidades que podem ser desenvolvidas pelos
deficientes.
2. Concordo, pois não há possibilidade de
descrever as habilidades dos deficientes porque
6,25
estas são diferentes em cada pessoa deficiente.
3. Não concordo, pois temos a descrição das
25,00
habilidades dos deficientes.
4. Outra resposta (falta divulgação).

12,50

5. Não responderam.

25,00
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TOTAL

100,00

Como as empresas devem recrutar uma pessoa portadora de deficiência visual, se a maioria
dos anúncios são veiculados na imprensa? Como selecionar uma pessoa portadora de
deficiência mental, física ou auditiva? Que tipos de testes devo aplicar? Dúvidas como estas
devem percorrer a maioria dos departamentos de recursos humanos das empresas. As
entidades foram ouvidas e as respostas estão no quadro a seguir.
Algumas empresas declararam que não admitiram pessoas deficientes por falta de
conhecimento técnico sobre o processo de recrutamento e seleção de pessoas deficientes.
Alternativas
(%)
1. Concordo, pois não temos os procedimentos de recrutamento de pessoal deficiente e 33,33
não temos os tipos de testes que devem ser aplicados nos deficientes para sua seleção.
2. Não concordo, pois temos os procedimentos de recrutamento de pessoal deficiente e 11,11
não temos os tipos de testes que devem ser aplicados nos deficientes para sua seleção.
3. Não concordo, pois não há necessidade de recrutamento e seleção diferenciados.
11,11
4. Outra resposta
11,11
5. Não responderam
33,33
TOTAL
100,00
Particularmente, eu acreditava na resposta número 3, mas apenas 11,11% das entidades
afirmaram que os testes de seleção devem ser os mesmos. Mas o que nos chamou a atenção
foram os 44,44% das respostas não se posicionando sobre a questão contra outros 44,44% das
respostas afirmando a necessidade de se aplicar testes diferenciados para pessoas portadoras
de deficiência. Como Administrador de empresas, não adotaria uma diferenciação de seleção
para as pessoas portadoras de deficiência, pois, dessa forma, estaria desqualificando o perfil
dos cargos da empresa e cometendo uma atitude discriminatória. As pessoas portadoras de
deficiência devem concorrer, em condições de igualdade, com as pessoas não-portadoras de
deficiência, pelo seu mérito. Este procedimento também é uma forma de controlar a qualidade
da formação desses profissionais. O transporte das pessoas portadoras de deficiência é um
problema que deve ser resolvido pelas empresas? Haverá necessidade de as empresas
oferecerem transporte somente porque admitiram pessoas deficientes? Fizemos essas
perguntas para as entidades.
Que orientação deve ser dada para as empresas quanto ao transporte das pessoas deficientes
de sua casa para o trabalho e vice-versa?
Alternativas
(%)
1. As empresas não precisam dar orientação, pois os deficientes já são orientados por nós 25,00
2. As empresas devem orientar as pessoas deficientes da mesma forma que orientam as 30,00
pessoas não-portadoras de deficiência
3. Não sabemos como orientá-las, pois este problema é causado pela Prefeitura, que não 5,00
coloca ônibus adaptados para pessoas deficientes em circulação
4. As empresas devem fornecer transporte para as pessoas deficientes
20,00
5. Não responderam
20,00
TOTAL
100,00
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Surpreendentemente, apenas 5% das entidades responderam que o problema dos transportes é
causado pela Prefeitura e isso significa que o portador de deficiência utilizará os transportes
que tiver ao seu alcance para chegar ao emprego, da mesma forma que as pessoas nãoportadoras de deficiência. Para 55% das entidades, as orientações, se ocorrerem para as
pessoas não-portadoras de deficiência, também devem ser dadas para as portadoras de
deficiência e, para 20% das entidades, a empresa deve fornecer transporte desde que ofereça
também para os demais funcionários. Desejamos saber se uma pessoa portadora de deficiência
é deficiente em todas as suas habilidades e se elas não possuem aptidões para o trabalho.
Fizemos essa pergunta para as entidades. Vejamos as respostas.

As aptidões se manifestam de
forma diferente em cada
indivíduo. Isto também é
verdade
para
as
pessoas
deficientes?
Alternativas
(%)
1. Sim
78,57
2. Não
7,15
3. Não responderam
14,28
TOTAL
100,00
As expectativas se confirmaram. É inegável que uma pessoa portadora de uma determinada
deficiência estará apta para desenvolver inúmeras outras atividades de forma eficiente. Um
cego não é surdo, um surdo não é deficiente físico nem cego, um deficiente físico não é cego
nem surdo, portanto, podem ser contratados para vários cargos nas empresas, desde que o
perfil destes cargos respeite as suas limitações. Além do mais, cegueira, assim como as
demais deficiências, não pegam. Pessoas portadoras de deficiência desenvolvem aptidões
excepcionais para compensar a perda e, portanto, as empresas têm vantagens em admiti-las?
Esta dúvida é muito freqüente e as entidades responderam à nossa pergunta. Aos 23,52% das
entidades que discordam totalmente desta afirmativa somam-se 29,40% que, embora
reconheçam que outras habilidades são desenvolvidas, afirmam que estas não são
determinantes num processo de seleção de pessoal. Isso significa que as empresas não devem
criar uma expectativa quanto ao resultado excepcional de um portador de deficiência, pois ele
é um ser humano como qualquer outro.
A pessoa deficiente desenvolve aptidões excepcionais para
compensar a perda de outras habilidades, podendo
concorrer de forma vantajosa em processos de seleção nas
empresas.
Alternativas
(%)
1. Correta
17,64
2. Completamente errada
23,52
3. Parcialmente correta

Não desenvolve aptidões excepcionais para
compensar a perda de outras habilidades

Concorre de forma vantajosa em processos de
17,64
seleção nas empresas
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4. Parcialmente correta

Desenvolve aptidões excepcionais para compensar
a perda de outras habilidades

Não concorre de forma vantajosa em processo de
29,40
seleção nas empresas
5. Não responderam
11,80
TOTAL
100,00
As entidades de formação profissional têm conhecimento dos aspectos jurídicos que
envolvem as pessoas portadoras de deficiência? Nas questões a seguir, procuramos identificar
esse conhecimento.
Existe algum dispositivo jurídico (legislação municipal,
estadual ou federal) que define o número mínimo de
pessoas
deficientes
que
as
empresas
devem,
obrigatoriamente, empregar?
Alternativas
(%)
1. Sim
35,71
2. Não
35,71
3. Não temos dados
7,14
4. Não responderam
21,44
TOTAL
100,00

Existe legislação (municipal, estadual ou federal) que
trata de incentivos ou benefícios à contratação da pessoa
deficiente?
Alternativas
(%)
1. Sim
50,00
2. Não
21,43
3. Não temos dados
7,14
4. Não responderam
21,43
TOTAL
100,00
As respostas indicam que, pelo menos, 50% das entidades desconhecem a legislação, a
começar pela Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que confere poderes ao Poder Executivo para
estabelecer mecanismos de estímulo para a contratação, pelas empresas, de pessoas portadoras
de deficiência. A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, fixa um percentual dos cargos das
empresas para ser preenchido por pessoas portadoras de deficiência. Além dessas leis, os
direitos das pessoas portadoras de deficiências são tratados na Constituição da República
Federativa do Brasil, nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos Municípios, na Lei
Federal 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre as pessoas portadoras de
deficiência e sua integração social e sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes
e dá outras providências e na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). Para que uma empresa possa contratar uma pessoa portadora de deficiência, é
necessário que ela adapte o seu espaço físico? Fizemos essa pergunta para as entidades para
identificarmos o grau de informação existente quanto a essa questão.
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Existem normas arquitetônicas que devem
ser obedecidas pelas empresas para
adaptar o ambiente para a pessoa
deficiente?
Alternativas
(%)
1. Sim
50,00
2. Não
7,14
3. Não temos dados
7,14
4. Não responderam
35,72
TOTAL
100,00
Tivemos a penúltima surpresa ao identificarmos que 50% das entidades desconhecem a norma
NBR/9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que padroniza a
adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente. Quando falamos em
adaptações significa dizer que algo foi construído sem que atenda às suas finalidades. Como a
liberdade de ir e vir e a igualdade são direitos do cidadão assegurados por lei, acreditamos que
nenhuma planta de edificação comercial ou industrial deva ser aprovada sem que seja
garantido acesso a todos os cidadãos, pequenos ou grandes, altos ou baixos, gordos ou
magros, loiros ou morenos, portadores de deficiência ou não. O acesso ao trabalho não se
esgota na profissionalização da pessoa portadora de deficiência, mas deve ser concluído com
uma cultura social que não aceite espaços urbanos que discriminem pessoas que fujam do
padrão definido pelos estilistas de moda. O que estamos defendendo seria importante para um
portador de deficiência, quanto mais para 15 milhões de brasileiros que constituem uma força
de trabalho desconhecida pelos Administradores de recursos humanos.

3.4 ANEXOS
ANEXO I
POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1989

POPULAÇÃO TOTAL
POPULAÇÃO
DEFICIENTE
Deficiente Mental
Deficiente Físico
Deficiente Auditivo
Deficiente Visual
Deficiente Múltiplo
Fonte: SEADE (227 - 9788).

(%) Município
de
São
Paulo
11.097.954
10,0 1.109.795

Municípios
da Grande
São Paulo
16.938.327
1.693.832

32.351.320
3.235.132

5,0
2,0
1,3
0,7
1,0

846.916
338.767
220.198
118.568
169.383

1.617.566
647.027
420.567
226.459
323.513

554.898
221.959
144.273
77.685
110.979

Estado de
São Paulo

ANEXO II
POPULAÇÃO BRASILEIRA
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1980
Distribuição da população brasileira por tipo de deficiência
POPULAÇÃO TOTAL
POPULAÇÃO
DEFICIENTE
Deficiente Mental
Deficiente Físico
Deficiente Auditivo
Deficiente Visual
Deficiente Múltiplo
Fonte: IBGE.

10,0

119.002.706
11.900.270

5,0
2,0
1,3
0,7
1,0

5.950.135
2.380.054
1.547.833
833.018
1.190.027

3.5 PERGUNTAS & RESPOSTAS
1. Concordo que é desnecessária a lei 8.213 de 24 de julho de 1991, pois o enfoque fica
distorcido em relação aos deficientes. Mas, à medida que o desemprego cresce, a
dificuldade de um deficiente ser empregado cresce. E do ponto de vista do
Administrador, a mão de obra disponível na hora da contratação fica mais fácil de se
obter e, então, por que contratar um deficiente se há tantas pessoas “normais” na
mesma
condição
de
candidato
ao
emprego?
Quando o desemprego cresce, cresce para todos. Neste caso precisaríamos ter uma lei para
as mulheres, para os negros, para os índios... O Administrador, ao buscar mão de obra no
mercado não deve excluir os portadores de deficiência, simplesmente porque ela é tão boa
quanto qualquer outra, se ele respeitar as limitações. Por exemplo: ele não poderá
contratar um deficiente visual total para o cargo de motorista, mas para o cargo de
programador, vendas, operador de máquinas...
2. Não podemos esquecer que estamos no Brasil e se falta infra-estrutura como
transportes coletivos, emprego, moradia, a pessoas trabalhadoras ditas “normais”,
ou seja, sem deficiência, como adequar aos deficientes? E nem todas as empresas
estão preparadas para reformular o seu layout utilizado por mais de 1000
trabalhadores, por exemplo, para apenas três ou quatro trabalhadores deficientes,
estou certa? Mas se a empresa contratasse muitos deficientes, as adaptações seriam
normais
e
óbvias.
Vamos por partes. Na Europa e nos Estados Unidos há uma grande quantidade de pessoas
portadoras de deficiência, principalmente por motivos de guerra. É visível a preocupação
dos órgãos públicos no equipamento dos serviços públicos aos deficientes (sinais sonoros
nas faixas de pedestres, rebaixamento de guias, adaptações em banheiros públicos, e assim
por diante). Há um respeito cultural aos portadores de deficiência. No Brasil a maioria dos
deficientes está escondida em suas casas ou protegidos nas Instituições de reabilitação.
Poucos são aqueles que se expõem, motivados ou não por seus próximos. São poucos os
que conseguem chegar nas Universidades. Aqui mesmo na FGV, eu tenho conhecimento
de apenas dois casos. Nas empresas encontramos um pouco mais, em função,
principalmente, de acidentes de trabalho e no trânsito. Quanto às adaptações significativas
no lay out (largura de portas e corredores, escadas, banheiros) para receber os portadores
de deficiência, você deve considerar que elas são necessárias apenas para uma pequena
parcela dos portadores de deficiência física (que representam 2% dos portadores de
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deficiência), ou seja, para os que utilizam cadeira de rodas, basicamente. Os demais
portadores de deficiência não requerem adaptações que não sejam assimiladas com muita
facilidade pela empresa. Por exemplo, os cegos agradeceriam se fossem tirados do
caminho vasos, caixas, fios a fim de não tropeçarem. Isso na verdade contribui com a
ordem do ambiente. Mudar o lay out sem prévio aviso também pode gerar problemas, mas
isso é simples de ser feito. Para o deficiente auditivo, talvez haja necessidade de sinais
luminosos em um ou outro local. Esses sinais também podem ser utilizados pelos
funcionários não portadores de deficiência. Com relação aos serviços públicos é um dever
do governo servi-los com qualidade. Ele não estará fazendo nenhum favor.
3. Tem-se a visão de que um Administrador age sempre em prol de alguma vantagem
da sua empresa. Por trás dessa discussão há também algum tipo de vantagem para o
Administrador, além de aumentar a sua mão-de-obra e contribuir para sua imagem?
Para o Administrador o mais importante é ter gente certa no lugar certo. Com isso o
sucesso da empresa será garantido.
4. Concordo que se deva começar ensinando futuros Administradores nas faculdades
(acho fundamental), mas como fazer com os milhares de profissionais que já estão
inseridos no mercado de trabalho? Como alterar a cultura dos mesmos para que os
portadores
de
deficiência
sejam
aceitos?
Você terá um papel importante nessa divulgação. Não despreze a força dos meios de
comunicação. Notícias boas se espalham rapidamente. Quanto à mudança de cultura, é um
processo de médio e longo prazo. Veja nosso exemplo. Estamos debatendo essa questão
no segundo semestre. Começamos em 1992 e somente no segundo semestre de 95 os
alunos saíram para o mercado de trabalho. Você estará lá no final do primeiro semestre de
99, mas, tenha certeza, não estará sozinha nesse trabalho.
5. Não ainda mudar só a cultura do Administrador, do chefe, do diretor ou do
presidente, pois eles podem contratar a pessoa portadora de deficiência, mas como
fazer para que os colegas dessa pessoa o respeite como igual?
Na pesquisa que fizemos em 1992, 85% dos funcionários não portadores de deficiência
não foram treinados para lidar com portadores de deficiência. Sabe qual foi o resultado da
avaliação dos trabalhos dos deficientes? Tome nota, 85% obtiveram resultados positivos;
15% não haviam sido avaliados e ZERO POR CENTO tiveram resultados negativos.
6. Quais seriam os métodos mais adequados para se criar um ambiente organizacional
favorável
à
contratação
de
pessoas
portadoras
de
deficiência?
O Administrador deve redesenhar os perfis dos cargos existentes na empresa para
conhecer as suas necessidades psicológicas e profissionais. A partir daí, é buscar o homem
certo para o lugar certo. Um erro na contratação de um funcionário não portador de
deficiência provocará apenas a sua demissão e substituição por outro. Porém, um erro na
contratação de um portador de deficiência poderá fechar as portas para os demais.
7. Devem existir pessoas que têm preconceito em relação aos deficientes, o que poderia
criar um clima de trabalho tenso, acabando por fazer com que o deficiente peça
demissão. Assim, fica muito difícil fazer com que as pessoas mudem sua mentalidade,
mas um mínimo de respeito é necessário que exista. Portanto, como a empresa lida
com
esse
problema?
Eu não acredito que haja preconceito em relação aos portadores de deficiência. Eu
acredito que haja ignorância conceitual sobre os portadores de deficiência. Você teria
coragem de beijar um cego no rosto? Não! Mas cegueira não pega, não é contagiosa.
Vocês vão ficar felizes, porque beijar é bom. Abrace um portador de deficiência mental.
Ele não vai te morder e nem ter ataque ou entrar em convulsão. Agindo dessa forma, você
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mostrará aos funcionários que trabalhar com os portadores de deficiência deve ser normal.
Tão normal ao ponto deles terem o direito de faltar no trabalho, de errar, de ficarem
tristes, de receberem elogios pelo bom trabalho realizado, de receberem o mesmo salário
que os demais funcionários. Para que o portador de deficiência seja efetivamente
integrado no mercado de trabalho é necessário que não haja qualquer ato de
discriminação. Não punir um portador de deficiência quando ele comete uma infração é
um ato tão discriminatório quanto lhe dar transportes, quando os demais funcionários não
têm, lhe aplicar testes de seleção e cursos de treinamento especiais.
8. Geralmente nas empresas o que decide a contratação de pessoal é a relação custobenefício, assim, a maioria das empresas não contrata pessoas deficientes, pois elas
têm que ser treinadas, ocasionando mais investimentos. Você poderia passar para
toda a sala a sua entrevista e a matéria sobre esse assunto?
As pessoas deficientes não precisam ser treinadas se as não portadoras de deficiência não
precisarem. A questão é muito simples: o Administrador deverá admitir aquele candidato
que se mostrar habilitado para o trabalho, portador ou não de deficiência. Por outro lado,
não deverá admitir aqueles que não forem habilitados, portadores ou não de deficiência.
Se houver necessidade dos candidatos passarem por um treinamento, todos deverão
passar.
9. Uma dúvida ficou no ar. A preparação dessa mão-de-obra deve ou não ser
diferenciada?
Não, pois seria uma discriminação. Os candidatos deverão apresentar-se preparados para o
trabalho, sociabilizados, psicologicamente equilibrados, profissionalmente talhados,
portadores de deficiência ou não.
10. Surge, contudo, uma questão: a integração social do deficiente só se dará como
possível pelo trabalho, ou o trabalho só será possível na medida em que houver a
integração
social
e
a
mudança
do
conceito
sobre
deficiência?
A integração social do portador de deficiência começa muito antes, na escola básica.
Quando ele se apresentar para o trabalho deverá estar sociabilizado. Por isso é que somos
contra as classes especiais da rede oficial de ensino. A Secretaria de Educação do Governo
Mário Covas está acabando com as classes especiais e colocando os portadores de
deficiência nas salas comuns, junto com os demais alunos. É por aí.
11. Os subsídios oferecidos às empresas são criticados, mas teriam os incentivos fiscais
efeitos
negativos
semelhantes?
Hoje não há subsídio, mas se houvesse somente teria sentido se ele conduzisse a empresa
para um “programa de trabalho apoiado” ou qualquer outro programa que introduzisse o
portador de deficiência no mercado de trabalho. O incentivo fiscal associado ao
“programa de trabalho apoiado” é um bom mecanismo, pois aponta quais empresas estão
participando do programa.
12. Como teriam as Associações força para atuar politicamente? Como podem
participar
dos
processos
decisórios
ou
influenciá-los?
As Associações devem agir politicamente para garantir igualdade de condições para as
pessoas portadoras de deficiência e não para aprovar leis que obriguem as empresas a
contratar pessoas deficientes. Essa é uma atitude discriminatória, pois teríamos que ter a
mesma Lei para os negros, os amarelos, os solteiros, os viúvos, as mulheres, os menores
etc... O problema do portador de deficiência começa a ser resolvido nas escolas, com a sua
inserção e preparação para o mercado de trabalho. A partir daí ele deve fazer o seu
caminho. Ponto final.
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13. Chamou-me a atenção o fato de nas pesquisas não ser detectado nenhum cargo de
comando ocupado por um portador de deficiência. Isto não seria conseqüência de
preconceito existente que acaba deixando para esta parcela da população a
possibilidade
única
de
ocupar
cargos
de
nível
operacional?
Não é conseqüência do preconceito não. É pior. É a conseqüência do erro estratégico do
processo educacional que o Governo Mário Covas está corrigindo. A rede oficial de
ensino, até agora, colocou o portador de deficiência em classes especiais para portadores
de deficiência. Você pode imaginar o que isso significa: a segregação. Uma mão de obra
mal preparada não chega ao topo.
14. Como podemos treinar um deficiente para que ele realize um trabalho?
Primeiramente não é obrigatório fazer treinamento para todos os portadores de
deficiência. O Administrador fará treinamento se o cargo exigir e, neste caso, o
treinamento será para todos, portadores ou não de deficiência. No caso de haver
necessidade de treinamento para todos, este deverá ser realizado como qualquer outro
treinamento que seria dado a uma pessoa não portadora de deficiência.
15. Para que tipos de atividades eles estariam melhor empregados, intelectualizados ou
não?
É importante o Administrador fazer essa pergunta para o portador de deficiência.
Ninguém tem procuração para falar em nome de ninguém.
16. Alguns cargos não poderiam ser reservados a deficientes no manual de organização?
Não, pois neste caso o Administrador deverá reservar alguns cargos para os negros, outros
tantos para os amarelos, brancos, mulheres, crianças, homens, casados, desquitados etc...
17. Como proceder quando percebemos que um funcionário portador de deficiência está
sendo
discriminado
pelos
outros
funcionários
da
empresa?
O Administrador deverá proceder da mesma forma quando perceber que há
comportamento discriminatório contra quando o negro, o amarelo, a mulher. Porém, sem
muito alarde para não virar uma guerra. Mudança de comportamento se faz ao longo do
tempo, através da educação. Quando um portador de deficiência salvar a vida de uma
pessoa ele será considerado um herói. Quando ele ganhar um prêmio Nobel ele poderá
casar com sua linda loira secretária, ganhar espaços na televisão a nível mundial e ser
aplaudido. Enquanto isso não ocorre, resta-lhe vender mentex nas esquinas. Será que não
é possível ele ser um cidadão comum? Poder chorar, brigar, ler poemas, passear, trabalhar,
amar?
18. Há empresas que alegam não contratarem deficientes, não devido à qualquer
incapacidade destes, mas sim, devido à maior probabilidade destes em terem
acidentes de trabalho e consequentemente aumentarem os gastos da empresa. Eu
gostaria de saber qual é a opinião do professor diante deste tópico?
Se o Administrador colocar qualquer funcionário não preparado para a função, os riscos
de acidente serão exatamente os mesmos. Administrador deverá colocar no posto de
trabalho funcionários treinados, mais do que isso, educados para o papel que irão
representar. E isso não se deve apenas à redução dos níveis de acidente mas por uma
imposição do mercado, cada vez mais crescente. O portador de deficiência, como qualquer
outro profissional, tem condições de atuar no mercado de mão de obra, desde que o
Administrador respeite a sua deficiência.
19. Sugiro discutir também o tema do trabalho de gestantes e pessoas portadoras de
AIDS. Como estas questões interferem na rotina de trabalho da empresa?
Não é minha especialidade. Portanto vou dar uma opinião. As gestantes são pessoas
saudáveis, lindas, pois representam a essência da vida. O Administrador não deve olhar
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para ela e perguntar: o que eu vou fazer quando ela entrar em licença maternidade? Isso já
deverá
estar
planejado
e
nada
de
anormal
deverá
acontecer.
No caso da AIDS a situação é diferente. Como toda novidade ela assusta, cria pânico, pois
não sabemos como agir. Depois de um certo tempo, de informações, comunicações, de
orientações em como proceder ao comportamento das pessoas, portadoras ou não, tendem
a se normalizar. O portador de AIDS deve alertar o grupo da sua condição por uma
questão de cidadania. Por outro lado, o grupo deve continuar aceitando-o e passar a
auxiliá-lo na sua luta. A segregação é a pior solução. O Administrador deverá educar seus
funcionários em lidar com a questão.
20. Não ficou claro o que são as "entidades de formação profissional da pessoa
deficiente".
São entidades que formam o portador de deficiência para o trabalho. Há várias oficinas
com programas para formação de gráficos, entalhador, montador de peças, datilógrafos
etc...
21. Em termos de salário, a pessoa portadora de deficiência física, recebe mais do que a
"normal"?
Um portador de deficiência é uma pessoa normal se você a olhar, não pela deficiência,
mas pelas qualidades que apresenta. Se você fechar os olhos e falar com um portador de
deficiência física ou visual, ela se apresentará normal como qualquer outra pessoa. Abra
os olhos e verá que a sua normalidade continua. Quanto à sua pergunta a resposta é não,
pois seria uma discriminação. Da mesma forma não se deve pagar a metade do salário
porque um funcionário não tem um braço.
22. O tema dirige-se especificamente a Administrador profissional. O profissional liberal
não
tem
“dever”
de
recrutar
deficientes?
Não estamos falando em dever de contratar deficientes, mas na oportunidade de contratar
pessoas capacitadas para o trabalho, quer sejam elas portadoras de limitações ou não. O
profissional liberal geralmente não contrata pessoas.
23. Não é retórico demais imaginar que as empresas vão contratar deficientes se não
houver
leis
determinando
isso?
Não é a lei que obriga os empresários a contratar pessoas em suas empresas. A decisão de
contratar é dele. Ora, ele somente contratará pessoas com capacidade profissional, quer
sejam elas portadoras ou não de deficiências.
24. O Ministro da Previdência, em texto na revista Exame, diz que o governo não pode
arcar com todas as despesas das empresas com desenvolvimento de pessoal. Como o
senhor imagina que o Estado dará incentivos fiscais a empresas que investirem em
desenvolvimento
de
recursos
humanos,
no
caso
de
deficientes?
Porque é mais barato dar incentivos fiscais para empresas que implantam o programa de
trabalho abrigado do que manter os portadores de deficiências sem trabalharem. É a
realocação de recursos de programas orçamentários destinados à sustentação de entidades
assistenciais para programas de trabalho apoiado, onde o portador de deficiência irá
produzir para o país.
25. O Administrador pode resolver todos os problemas do deficiente no mercado de
trabalho?
Não, porque quem tem que resolver os problemas das pessoas portadoras de deficiências
são elas mesmas. Você está dizendo que o Administrador deverá resolver todos os
problemas de todas as pessoas. Isso não é verdade.
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26. Como entidades reabilitadoras de deficientes vão fazer “propaganda” de suas
atividades, se não tem nem mesmo dinheiro para manter esse serviço?
Antes de afirmarmos que essas entidades não têm dinheiro é preciso fazer uma auditoria
nelas. Eu acredito que não é oferecido ao mercado de força de trabalho, pessoas
portadoras de deficiências suficientes para preencher as vagas ofertadas. É preciso que
essas entidades mostrem o produto de seu trabalho, ou seja, o portador de deficiência
qualificado profissionalmente.
27. Um programa de televisão semanal com trinta minutos de duração sobre pessoas
portadoras de deficiência ajudaria na divulgação da causa na sociedade e
conscientização da população para que lute em prol dos seus direitos?
Esse tipo de divulgação pode ter o efeito contrário. O importante é que eles sejam
formados como força de trabalho qualificada para o mercado de trabalho (leia-se inserção
nas classes normais do ensino fundamental) e que os Administradores conheçam essa
força de trabalho e não os impeça de concorrer à vaga.
28. Não podemos dizer que faltam entidades de formação profissional sérias, que
realmente tenham como objetivo a reabilitação profissional de PPDs? Como seria
resolvido esse problema já que essas entidades são necessárias à integração
profissional destes?
A formação profissional compete ao ensino fundamental e as PPDs devem ser
matriculadas em classes normais e não em classes especiais. As entidades podem servir de
apoio aos professores e PPDs.
29. Se o governo adotasse uma política de incentivo às empresas que cuidassem da
integração de PPDs no sistema social das organizações, não estaria, de certa forma,
praticando a discriminação?
Na verdade o governo estaria corrigindo um erro praticado por ele na formação (ou não)
dessa força de trabalho. Uma PPD excluída do mercado de trabalho tem um custo social
alto.

3.6 A FORÇA DE TRABALHO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
Exercício à reflexão.
Leia o texto abaixo e depois responda a questão que vem a seguir.
Em capítulo anterior notei que a ninguém recusamos por motivo de condições físicas. Esta
política foi iniciada a 12 de janeiro de 1914, quando o salário mínimo se fixou em 5 dólares
para oito horas de trabalho. Ninguém é rejeitado em vista de suas condições físicas, salvo,
naturalmente, nos casos de moléstias contagiosas. Acho que numa empresa industrial à altura
da sua missão, um corte feito na massa dos operários deve revelar a mesma contextura de um
corte feito na sociedade. Temos em todas as seções aleijados e doentes. Existe uma propensão
generosa para considerar os fisicamente incapazes como um peso morto, cuja manutenção
incumbe à caridade pública. Há, é certo, casos, como o de um idiota, nos quais a beneficência
tem forçosamente que intervir. Tais casos, porém, são raros e por meio das inúmeras
operações diversas que existem em nossa fábrica podemos fazer ganhar a vida a qualquer
indivíduo, com base na sua atividade produtiva. Um cego ou um mutilado é capaz, colocado
num posto conveniente, de efetuar o mesmo trabalho e ganhar o mesmo salário que um
homem normal. Ainda que não revelemos preferência pelos inválidos, temos demonstrado que
são capazes de ganhar salários completos.
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Seria inteiramente contrário aos fins a que nos propusemos, dar colocação a um aleijado
porque é aleijado, pagando-lhe um salário reduzido e contentando-nos com um tipo baixo de
produção. Seria um meio de o socorrer momentaneamente, mas não seria a melhor maneira. A
melhor maneira é elevá-lo a um grau de produtividade igual ao dos sãos. A caridade do
mundo, sob forma de esmola, em pouquíssimos casos, creio eu, encontra justificativa. É certo
que não combinam bem negócio e caridade; o fim da fábrica é produzir e ela serviria mal se
não consagrasse a isto toda a sua capacidade. Mas somos muito inclinados a crer, sem exame,
que a plena posse de suas faculdades constitui a condição fundamental para o melhor
rendimento de um homem em qualquer classe de trabalho. Com intuito de formar juízo
seguro, mandei classificar todas as diversas operações da fábrica, segundo a espécie da
máquina e do trabalho, tomando em consideração se o trabalho físico era fácil, mediano ou
pesado; se era trabalho em seco ou em úmido; se limpo ou sujo; se desempenhado em estufas
ou fornalhas; ocupava-se uma ou duas mãos; conservava-se o operário de pé ou sentado; se
barulhento ou silencioso; se exigia precisão; se em luz natural ou artificial; que número de
peças era preciso tratar por hora, qual o peso do material manejado e o esforço exigido do
operário. Além disto, os dados exatos sobre o esforço que o trabalho requeria da parte do
operador. O estudo demonstrou que se executavam na fábrica 9.882 espécies distintas de
aperações, entre as quais 949 classificadas como trabalho pesado, exigiam homens robustos e
de perfeita saúde; 3.338 espécies exigiam desenvolvimento físico comum e força média. Entre
as 3.595 espécies restantes, nenhuma exigia força física superior à do homem mais fraco e
débil, ou à das mulheres e meninos.
Os trabalhos mais fáceis foram por sua vez classificados, a fim de verificarmos quais exigiam
o uso completo das faculdades; comprovou-se que 670 podiam ser feitos por homens privados
das duas pernas; 2.637 por homens de uma só perna; em 2 prescindiam-se os dois braços; em
715 casos, de um braço; e em 10 casos, a operação podia ser feita por cegos. Das 7.882
espécies de trabalho, portanto, embora algumas exigissem força corporal, 4.034 não exigiam o
uso completo das faculdades físicas. Isto quer dizer que uma indústria aperfeiçoada pode
proporcionar trabalho, normalmente remunerado, o grande número de criaturas de validez
abaixo da média. Se o trabalho de qualquer outra fábrica fosse analisado como o fizemos, a
proporção poderia ser diferente, mas é certo que se o trabalho for suficientemente subdividido
não faltarão lugares onde os inválidos possam desempenhar perfeitamente um serviço e
receber um salário completo. Economicamente é um desperdício tomar a cargo os inválidos e
pô-los a fazer cestos ou qualquer outro trabalho manual pouco remunerativo, com o fim, no de
fazê-los ganhar a vida, mas de afastá-los do tédio e do desânimo.
Quando admitimos um homem, temos por princípio dar-Ihe um trabalho conveniente ao seu
físico. Se depois de iniciar o serviço, demonstra ele ser incapaz de desempenhá-lo a contento,
ou quando o trabalho não Ihe agrada, damos-lhe um cartão de mudança e enviamo-lo à seção
de transferência. Lá, após um exame, recebe ocupação mais apropriada às suas condições
físicas ou temperamento. Colocados no posto conveniente, os homens de físico abaixo da
média conseguem fazer o mesmo trabalho que os acima da média. Um cego foi posto na seção
de contagem de parafusos e porcas para remessa às sucursais. Dois operários fìsicamente
perfeitos já estavam trabalhando nesse serviço. Dois dias depois, o contramestre enviava uma
nota à seção das transferências pedindo mudança de serviço aos sãos, porque o cego fazia, não
só o seu próprio trabalho, como o dos dois companheiros normais.
Este método de recuperação pode ir longe. Admite-se em geral que um operário ferido deve
ser conservado fora do trabalho, vivendo de uma pensão até que sare. Mas há sempre um
período de convalescença, especialmente no caso de fraturas, em que o indivíduo se sente
com capacidade para trabalhar e se mostra desejoso disso, já que a pensão por acidentes, por
elevada que seja, nunca equivale ao salário normal. Se a pensão equivalesse ao salário normal
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a indústria teria de suportar uma sobrecarga traduzível na elevação dos preços de custo. A
procura diminuiria no mercado e conseqüentemente diminuiria a soma de trabalho que a
indústria proporciona. Devemos ter sempre em mente estas conseqüências inevitáveis.
Fizemos experiências com enfermos de cama, capazes de se manterem sentados. Estendemoslhes sobre o leito um oleado e demos-Ihes parafusos a introduzir nas porcas, trabalho que é
forçoso fazer-se à mão e que ocupava de 15 a 20 homens na seção de magnetos. Um homem
na cama pode executá-la tão bem como na fábrica, e de modo a ganhar o mesmo salário. De
fato, a produção nesta experiência excedeu de 20% ao tipo regular da produção na fábrica.
Ninguém os obrigou a trabalhar; eles, porém, se mostravam muito dispostos. Isto lhes matava
o tempo, aumentava-lhes o apetite e apressava a convalescença.
Não nos ocupamos dos surdos-mudos, cujo rendimento é normal. Na seção de recuperação de
materiais trabalham os tuberculosos, uns mil. Como são doentes de moléstia contagiosa
trabalham à parte, em oficina especialmente construída para esse fim, ao ar livre o mais
possível.
Ao tempo da última estatística possuíamos 9.563 homens em condições físicas abaixo do
normal. Entre estes havia 123 mutilados dos braços, antebraços e mãos. Havia uns sem as
duas mãos; quatro totalmente cegos; 207 cegos de uma vista; trinta e sete surdos-mudos;
sessenta epilépticos; quatro sem pernas ou pés e duzentos e trinta e quatro sem uma perna ou
pé. Os outros tinham defeitos de menor importância.

CONCLUSÃO
Para avançar na questão da integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho, é
necessário mudar o foco da análise, hoje direcionado para as pessoas portadoras de
deficiência, para as empresas. É necessário, sim, conhecer e definir a pessoa portadora de
deficiência do ponto de vista médico, psicológico, pedagógico e sociológico para que possam
ser desenvolvidos trabalhos visando à sua recuperação física ou sensorial ou, então, para que,
na impossibilidade de recuperação total, possam ser desenvolvidos mecanismos que permitam
o desenvolvimento de habilidades para o trabalho. Por outro lado, é necessário conhecer
profundamente quem irá absorver a força de trabalho da pessoa portadora de deficiência para
que se possa desenvolver um trabalho de profissionalização adequado às suas necessidades.
Acredito que devemos analisar a integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho sob a
ótica das suas qualificações, e não sob a ótica das suas restrições para o trabalho. Afinal, não é
este o procedimento adotado para se contratar pessoas não-portadoras de deficiência? Quando
solicitamos o currículo de um profissional ou quando aplicamos um teste de seleção em
candidatos às vagas, perguntamos o que eles não sabem fazer, quais são as suas deficiências?
Não! Desejamos tão-somente identificar suas aptidões para compará-las com o perfil do cargo
e escolher o melhor profissional para nossa empresa. Tenho observado, pelos contatos com as
entidades de formação profissional para pessoas portadoras de deficiência, que os
profissionais que lá atuam são, na sua maioria, médicos, assistentes sociais, pedagogos,
psicólogos, sociólogos, leigos, enfim, profissionais especializados na reabilitação e integração
social da pessoa deficiente, com uma visão voltada para a questão social que a pessoa
deficiente representa. É necessário introduzir neste contexto outro personagem tão importante
quanto os apontados acima: o Administrador. Este tem a responsabilidade de selecionar os
recursos humanos para atuar nas organizações e, portanto, deve participar desse processo.
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INTRODUÇÃO
A construção civil tem vivido recentemente uma época frutífera, cujos aumentos nos
ganhos, valorização de seus profissionais e expansão do mercado são só algumas
das causas e consequências desta realidade, entretanto como todo setor, deve estar
atento às demandas da sociedade na qual está inserida.
As questões ambientais têm ocupado, gradativamente, cada vez mais espaço nos
problemas dos países, desenvolvidos ou não, e a quantidade de resíduos deixados
por construções, cerca de cinco vezes maior do que de produtos, tornou-se um dos
centros de discussões da sustentabilidade.

CAPÍTULO I - HABITAÇÃO BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO
CIVIL
1.1 POLÍTICA HABITACIONAL E URBANIZAÇÃO NO BRASIL
O ensaio sobre política habitacional e urbanização no Brasil sinalizou para o fato de
que tal política não ter atendido, na íntegra, a seu objetivo maior, isto é, o de
solucionar o problema da moradia para a população carente, mas viabilizou a
expansão capitalista nas áreas urbanas, definindo um mercado urbano de terras,
segregando áreas e valorizando-as. Desse modo, o espaço urbano tem sido
reconstruído, concretizando o rápido processo de urbanização vivenciado nas
grandes e médias cidades brasileiras.O processo de urbanização, em muito
acelerado, pelas políticas habitacionais implementadas pelo poder público brasileiro,
contribuiu para melhorar as condições de vida de parcela da população, aquela que
pode viver na cidade legal, mas não podemos afirmar que a vida da população do
país melhorou, de um modo geral, e que tal melhora está ligada a esse processo. A
evolução de outros indicadores sociais e econômicos e urbanísticos evidencia
contradições nas cidades brasileiras.
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1.2 SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS
O modelo de urbanização brasileiro produziu nas últimas décadas cidades
caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial. O
desordenamento do crescimento periférico associado à profunda desigualdade entre
áreas pobres, desprovidas de toda a urbanidade, e áreas ricas, nas quais os
equipamentos urbanos e infra-estruturas se concentram, aprofunda essas
características, reforçando a injustiça social de nossas cidades e inviabilizando a
cidade para todos.
Grande parcela das cidades brasileiras abriga algum tipo de assentamento precário,
normalmente distante, sem acesso, desprovido de infra-estruturas e equipamentos
mínimos. Na totalidade das grandes cidades essa é a realidade de milhares de
brasileiros, entre eles os excluídos dos sistemas financeiros formais da habitação e
do acesso à terra regularizada e urbanizada, brasileiros que acabam ocupando as
chamadas áreas de risco, como encostas e locais inundáveis. Por outro lado, em
muitas cidades, principalmente em suas áreas centrais, uma massa enorme de
imóveis se encontra ociosa ou subutilizada, reforçando a exclusão e a criação de
guetos – tanto de pobres que não dispõem de meios para se deslocar, quanto de
ricos que temem os espaços públicos –, realidade que contribui para a violência,
para a impossibilidade de surgimento da cidadania.
Para minimizar esses problemas e colaborar para a transformação deste modelo de
urbanização, o Ministério das Cidades priorizou o apoio ao planejamento territorial
urbano e à política fundiária dos municípios. Dessa forma, a Secretaria Nacional de
Programas Urbanos (SNPU) tem como missão implantar o Estatuto das Cidades (Lei
10.257/2001), através de ações diretas, com transferência de recursos do OGU e
ações de mobilização e capacitação.
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O Estatuto das Cidades, que regulamenta os artigos da Constituição Federal
referentes à Política Urbana, constitui um dos maiores avanços da legislação
urbanística brasileira. Ele apóia os municípios na execução da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, com base em princípios que estimulam processos
participativos de gestão territorial e ampliam o acesso à terra urbanizada e
regularizada, principalmente beneficiando grupos sociais tradicionalmente excluídos.
Para cumprir sua missão, a SNPU conta com quatro áreas de atuação: apoio à
elaboração de Planos Diretores, regularização fundiária, reabilitação de áreas
centrais e prevenção e contenção de riscos associados a assentamentos precários.

1.3 ESPECULAÇÃO E JUROS HABITACIONAIS
Temos que nos aprimorar por aí, já que em matéria de engenharia e equipamentos,
particularmente na área da indústria da construção civil, o Brasil está entre os
primeiros do mundo. Assim, é possível atender essa projeção do estudo da FIESP.
Basta dar concessões também neste setor e investir.
Em cima desse déficit habitacional, o país está fazendo com o Minha Casa Minha
Vida – programa que prevê a construção de 1 milhão de moradias populares na 1ª
fase – um esforço visível e tem um sistema financeiro bem estruturado, capaz de dar
respostas as demandas.
Na dificuldade maior no setor habitacional, o estudo da FIESP não toca: temos uma
especulação desenfreada, problemas na questão do preço da terra, e nos altos
juros. Por aí, concordo, é preciso reavaliar as conseqüências do Minha Casa Minha
Vida no preço da terra.
Desatado este nó, o restante deslancha. Com o aumento do emprego e da renda,
princípios básicos na política econômica deste governo, a tendência é o crescimento
tanto da indústria de construção civil como da oferta de habitações.
1.4 CASA: UM OBJETO INDUSTRIAL
Nas discussões sobre o problema habitacional no Brasil, aparece com frequência a
proposta de que construtores, projetistas e demais agentes do mercado absorvam o
contingente de desempregados de nossa sociedade. Acredita-se que a utilização de
mão-de-obra não especializada é uma característica intrínseca da indústria da
construção civil. Tal idéia constitui uma das grandes dificuldades na superação do
caráter artesanal do setor, no qual a construção de um prédio ou de cada casa é
encarada como um episódio isolado dos demais serviços correlatos.
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De outra parte, instrumentos edilícios como os Códigos de Obras e até mesmo leis
reguladoras das relações contratuais de obras habitacionais não são
suficientemente abertas para os avanços técnicos, tecnológicos e construtivos. Além
disso, não atendem às características específicas das regiões ou cidades onde se
aplicam e aos níveis tecnológicos e industriais ali existentes.
Tais instrumentos são, acima de tudo, mecanismos de punição e de restrições aos
projetistas e construtores interessados na arte de bem construir. Isso sem falar da
ignorância em relação aos usos de energias alternativas (solar, eólica, etc.), que
seriam extremamente desejáveis em áreas onde as redes convencionais de serviços
e de infra-estrutura não estão presentes. Ou seja, exatamente onde se imagina que
serão desenvolvidos os empreendimentos habitacionais de grande porte. É por isso
que os ditos “planos habitacionais” referem-se apenas ao financiamento,pois não
estão vinculados à estratégia de ocupação do solo.

O tratamento artesanal da construção, nos dois níveis até aqui comentados - o da
própria concepção da produção habitacional e sua consagração nos instrumentos
legais - reforça algumas outras idéias:
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Que todos são capazes sozinhos de construir suas casas, como o castor ou o
João-de-barro. Idéia que vem se consolidando pela eleição dos defeitos e não
das virtudes do processo.
Que todos terão casa própria e o dinheiro para adquiri-la ou construí-la. Tais
idéias afastam a discussão de habitabilidade, entendida como a existência do
transporte, dos serviços e equipamentos. Afastam a discussão das possibilidades
dos custos de manutenção de uma vida urbana, fatalmente agregados à “casa
própria”. E afastam a tal ponto que a “casa própria” se transformou em prioridade
e não a moradia, entendida em outros parâmetros de relações urbanas. Em
resumo, se discute mais o dinheiro para a habitação do que as soluções
propriamente ditas. Tudo em função de uma falsa prioridade do que seja “casa
própria”.
Que existe uma “habitação popular” e logicamente uma “não popular.” Tal
classificação esconde a noção de produtos piores e melhores, menores e
maiores e também atrapalha a discussão do que se poderia chamar de
“habitação contemporânea”.

A “habitação popular” obviamente remetida às camadas de baixa renda é apenas a
“não popular”, muito pior qualitativamente e de dimensões reduzidíssimas. As
pequenas dimensões nem sempre são resultado da funcionalidade ou da escolha do
tamanho ideal para se morar. Ao contrário, a diminuição dos tamanhos das
residências dá-se pela necessidade do aumento da diferença entre os custos de
produção e os preços de venda ou pelo dimensionamento do poder aquisitivo da
população. Mas o mal não está necessariamente aí, nos lucros ou no fato de se
construírem pequenas unidades residenciais. O problema, no caso, é a inexistência
de um pensamento industrial para a casa ser proposta, como um objeto industrial
que relacione a sua utilização com o seu tamanho e com a viabilidade de atender
demandas e de serem criadas condições de assentamento desses objetos no
território urbano.
Deveriam ser “desmanchadas” algumas ideias para que se possa retomar alguns
mecanismos de provisão habitacional, aliás, já cogitados em outras épocas. Para
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animar propostas da “habitação contemporânea” como produto industrial, será
necessário partir para o encontro de vários interesses intervenientes, na montagem
de projetos.

1.5 A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL
A construção civil é um setor da economia formado por uma enorme quatidade de
atividades. É tão grande que é chamado de "macro-complexo da construção".
Macro complexo é um conjunto de atividades econômicas, diferentes e interligadas
umas às outras. É possível ter uma visão geral desse conjunto e das suas principais
atividades, como é mostrado na figura abaixo.

Atividades que fazem parte da construção civil



produção e comercialização de materiais de construção, por exemplo:
cimento, aço, tijolos, tintas, louças, ferragens, etc.;
equipamentos para construção, como por exemplo: betoneiras, carrinho de
mão, guindastes, etc.;
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Para se ter uma idéia do tamanho da construção civil em termos econômicos, basta
dizer que ela representa aproximadamente 16% do PIB brasileiro. É o segundo
maior setor econômico do país,sendo a agroindústria.
Por ser composta de inúmeras e variadas atividades em todo o país, a construção
civil funciona como um importante "motor" econômico, com grande capacidade de
movimentar a economia, gerar riquezas e empregos.
O setor brasileiro de construção civil vive boa fase depois da crise mundial e para
este ano prevê um crescimento de 8,6%, afirmou na última segunda-feira a diretora
da Feicon (Feira Internacional da Construção).
A aposta do governo pela expansão de programas de moradia popular, o maior
poder aquisitivo das classes populares e a realização de eventos esportivos de
grande envergadura, impulsionam o "dinamismo do setor", disse a responsável da
Feicon à Agência Efe. "Houve uma melhora no poder aquisitivo das classes baixa e
média e com esta ascensão social aumenta também a demanda de casas,
apartamentos, lugares de recreação, hotéis, restaurantes. É tudo um ciclo", apontou
a diretora da feira. Com a criação do programa "Minha casa, minha vida", o governo
brasileiro concedeu uma série de benefícios fiscais para as construtoras e
consumidores, a fim de suprir o atual déficit de seis milhões de residências. Essa
"ebulição" do setor impulsionará um crescimento superior em três pontos
percentuais ao do Produto Interno Bruto (PIB) do país previsto para este ano, que é
calculado em 5,6%. A partir de 2011, destacou a executiva, o setor "aumentará
ainda mais seu crescimento", com as obras para receber a Copa do Mundo de 2014
e os Jogos Olímpicos de 2016.
O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos (Eximbank), por exemplo,
concederá empréstimos por um valor inicial de US$ 1 bilhão às empresas que farão
as obras para ambos os eventos, anunciou o presidente da entidade, Fred
Hochberg, nesta segunda-feira. Em matéria de fusões e aquisições, Bortoluci
declarou que para 2011 a construção no Brasil continuará com "uma série de
movimentos positivos, pois ninguém pode negar o atrativo que resulta o setor no
mercado de capitais". No ano de 2010, a construtora PDG Realty chegou a um
acordo para adquirir as ações da também brasileira Agré, que era controlada pelo
grupo Veremonte, a fim de criar a maior empresa do setor imobiliário do Brasil.
Durante a Feicon, que reuniu expositores e compradores de 20 países, a secretária
nacional de Habitação, Inês Magalhaes, destacou o "auge" do setor, mas advertiu
sobre a necessidade de um aumento da produtividade e da capacitação para
melhorar a qualidade da mão de obra.
O bom momento do setor no país, de acordo com a diretora da feira, se traduziu no
aumento da oferta das empresas estrangeiras com produtos "ecologicamente
corretos" para o setor e em sua preocupação "com o desenvolvimento sustentável.
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CAPÍTULO II - SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO
CIVIL
2.1 SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana.
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.
Algumas ações relacionadas a sustentabilidade são:









Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada,
garantindo o replantio sempre que necessário.
Preservação total de áreas verdes não destinadas a exploração econômica.
Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgânicos, pois
estes não agridem a natureza além de serem benéficos à saúde dos seres
humanos;
Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma
controlada, racionalizada e com planejamento.
Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica)
para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar
as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar.
Criação de atitudes pessoais e empresarias voltadas para a reciclagem de
resíduos sólidos. Esta ação além de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo
no solo, possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais do solo.
Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o
desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo
consumo de energia.
Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o
desperdício. Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos,
assim como a despoluição daqueles que se encontram poluídos ou
contaminados.

Benefícios
As adoções de ações de sustentabilidade garantem a médio e longo prazo um
planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida,
inclusive a humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas
gerações, possibilitando a manutenção dos recursos naturais (florestas, matas, rios,
lagos, oceanos) e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.
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2.1.1 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Já neste século com a preocupação das empresas em reengenharia de seus
produtos com a intenção de buscar inovação tecnológica com economia baseado
em aspectos de sustentabilidade e ser ecologicamente correta, surge vários inventos
que devem revolucionar o mundo. Gerador de Hidrogênio para rendimento e
economia de combustível (gasolina,álcool, diesel e outros) em 65% produzindo 20%
menos emissão de CO2 e ganhando 20% de potência nos motores. Maquina de
produzir água potável, retirando umidade do ar com capacidade mínima de produzir
20 litros até 800 litros/dia com dois modelos. Uma turbina eólica que alem de gerar
energia elétrica, produz água potável. Remodelação do motor Stirling para
cogeração de energia, aproveitando perdas de calor. Motores funcionando apenas
com processo de magnetismo, energia limpa sem consumo algum de
energia. Estamos a um passo de descobrirmos que é possível gerar energia a custo
zero,de produzir água retirando umidade do ar. Isto já é realidade, basta produzir
casas,edifícios,fábricas, totalmente com sustentabilidade e economia. Basta inovar,
usar o conhecimento e fazer a reengenharia de tudo que é possível,para se
aproveitar cada evento, movimento, calor,umidade em economia e reaproveitamento
de transformação de energia em trabalho e vice-versa.

Exemplo de Práticas Sustentáveis: Empresa usa resíduos de couro para fabricar
blocos para a construção civil

A empresa paulista produtos de couro, Couroecol, desenvolveu um processo que
permite utilizar o resíduo de couro na fabricação de blocos com melhor isolamento
térmico e que podem substituir os blocos convencionais na construção civil, disse à
Revista Sustentabilidade, Emar Garcia Junior, dono da empresa.
"Fiz um curso de curtume que me abriu a cabeça [para o problema dos resíduos]",
lembrou empresário e arquiteto. "Aí comecei a pesquisar maneiras de aproveitar o
resíduo".
Segundo Garcia Júnior, só a cidade de Franca, onde encontra-se um dos maiores
pólo calçadista do país, são destinados ao aterro industrial local cerca de 100
toneladas por dia de aparas e outros resíduos de couro descartados na fabricação
de calçados. Este material contém 17 tipos de diferentes de produtos químicos
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usados para processar os couros crus e que são destinados a aterros. A maioria
destes aditivos são nocivos ao meio ambiente e à saúde.
O chorume dos aterros que recebem os resíduos da indústria calçadista e dos
curtumes, portanto, carregam estes produtos químicos. Acidentes podem acontecer.
Em outubro de 2006, o rio dos Sinos no Rio Grande do Sul, local onde se concentra
os curtumes gaúchos, foi contaminado pelo chorume dos aterros da região,
provocando a mortandade de 86 toneladas de peixes. Segundo dados da Cetesb de
2005, cada tonelada de couro processado resulta em 2,4 toneladas de resíduos,
O processo desenvolvido pela Couroecol, e que foi desenvolvido com recursos
próprios, consiste no trituramento de resíduos da indústria e adição de um
aglutinante, que neste caso é feito a base de água e não poluente. O aglutinante já
foi patenteado pela empresa. O couro vem das aparas e resíduos oriundos da
fabricação de calçados, maior parte de Franca, cidade onde se concentra grande
parte da indústria calçadista de São Paulo.
A massa resultado deste processo é transferida para moldes, prensada e transferida
para o processo de secagem, conhecido como cura.
Na prensagem convencional a água contida na massa é retirada pela alta pressão,
carregando produtos químicos utilizados no processo de fabricação do couro, entre
eles o cromo, o enxofre e o alumínio.
"No nosso processo, paramos de prensar antes de começar a sair água", informou
Garcia Junior explicando que o processo visa manter alguns dos químicos, como o
cromo, que dão durabilidade ao bloco. "O cromo torna o couro eterno, se você
enterrar um sapato ele dura pra sempre".
Outra diferença do processo convencional de fabricação de blocos de concreto é a
secagem natural ao ar livre, o que evita a emissão de gases que ocorre na secagem
industrial em fornos. O tempo de secagem dos blocos é em média sete dias, o
mesmo tempo requerido na secagem dos blocos de concreto.
Segundo Garcia Junior os blocos da Couroecol são até 50% mais leves que os
blocos de concreto e são isolantes térmicos e tem eficiência de 40% no isolamento
acústico.
O produto tem alta durabilidade, característica adquirida com a adição de cromo ao
couro pelos curtumes, disse Garcia Júnior.
Segundo ele, ao utilizar os blocos de resíduos, o custo nas obras diminuirá pois não
será necessário fazer os acabamentos convencionais, as paredes podem receber
apenas uma camada de massa acrílica para impermeabiliza-las.
O valor do bloco feito a partir de resíduos é o mesmo valor do bloco de concreto, ou
seja, cerca de R$1. Garcia Júnior disse que para cada bloco de 2,3 kg são
necessários 2,3 kg de resíduos para produzi-lo, conclui Garcia Junior.
A Courecol começou a produzir os blocos há um ano e meio e, por meio de uma
parceria, deve fornecer os blocos de couro para construir um refeitório de uma
curtidora em Franca..
A exportação de couro brasileira alcançou em 2008 o faturamento de US$ 1,88
bilhões. Os maiores estados exportadores do material são Rio Grande do Sul e São
Paulo que respondem por 30 e 27% respectivamente do faturamento.
A indústria de couro em si também gera um grande volume de resíduos, efluentes
líquidos e poluentes gasosos. Segundo dados da Cetesb de 2005, cada tonelada de
couro processado resulta em 2,4 toneladas de resíduo sólido, 120 metros cúbicos de
efluentes líquidos e 160 quilos de poluentes atmosféricos, em média.
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Os próximos passos são obter certificações que comprovem que o produto final é
limpo e buscar uma forma de gerar créditos de carbono com o processo, disse
Garcia de Souza.
"As minhas expectativas são as melhores pois o défict habitacional é alto e eu
ofereço um um produto com menor custo", disse.

2.2 O QUE SÃO COSNTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
Tornar a construção civil uma atividade menos impactante ao meio ambiente,
desenvolvendo projetos que usam racionalmente os recursos naturais, sem deixar
de atender plenamente as necessidades humanas é um dos princípios da Ambiência
Soluções Sustentáveis. Com sua equipe multidisciplinar a empresa desenvolve os
mais diversos projetos de construções sustentáveis para toda a gama da sociedade
– sejam para novas construções ou reformas – dos quais pode-se citar: casas uni
familiares; sedes de propriedades rurais; prédios residenciais multifamiliares; prédios
comerciais, industriais e públicos; e instalações industriais e rurais.
2.3 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
A Construção Sustentável é um sistema que promove intervenções sobre o meio
ambiente, sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações
futuras. Tal modelo de construção utiliza eco materiais e soluções tecnológicas
inteligentes, que promovem a redução da poluição, o bom uso e a economia de
água e de energia e o conforto de seus usuários.
A obra sustentável deve aproveitar os passivos dos recursos naturais (como por
exemplo, iluminação natural), racionalizar o uso de energia, prover sistemas e
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tecnologias que permitam redução no consumo de água (reuso, aproveitamento da
água de chuva), contemplar áreas para coleta seletiva de lixo (reciclagem) e criar
ambientes saudáveis, utilizando tecnologias para regular acústica e temperatura.
Uma construção sustentável utiliza materiais e tecnologias biocompatíveis, que não
agridem o meio ambiente, seja durante o processo de obtençao, fabricação,
aplicação e durante a sua vida útil. Para tanto, é necessário utilizar produtos à base
de água ou 100% sólidos, pois estes materiais não emitem gases nem odores
quando em contato com o oxigênio

Na prática, construir de maneira sustentável significa:



Reduzir o impacto negativo das obras (barulho, poeira e tarefas
repetitivas);



Integrar fontes de energia renováveis ainda no estágio de desenvolvimento
do projeto,
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Usar materiais recicláveis na construção para preservar recursos naturais,

Melhorar a performance térmica dos edifícios para reduzir os custos com arcondicionado e calefação e as emissões de CO 2 ,
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Projetar o tempo de vida das estruturas,



Reciclar materiais e estruturas após a demolição,



Conceber projetos habitacionais de baixo custo para melhorar as
condições de vida da população de baixa renda.
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2.4 OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
As construções sustentáveis buscam equalizar dois grandes desafios mundiais: o
significativo impacto ambiental da indústria da construção e os seus benefícios
econômicos
e
sociais.
A construção sustentável harmoniza estes desafios ao limitar os impactos
ambientais e humanos da construção, garantindo, ao mesmo tempo, a mais alta
qualidade, resistência e durabilidade, sem descuidar da estética. Ela leva em conta o
ciclo de vida completo de uma construção, desde a escolha dos materiais até o
processo de demolição e reciclagem.

Construção sustentável e Eficiência Energética
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Obra Sustentável Pioneira – Vila sustentável em Londres com emissão zero de carbo

Braskem: Sucesso com o plástico verde

2.5 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL CUSTA MAIS CARO?
A adoção de soluções ambientalmente sustentáveis na construção não acarreta em
um aumento de preço, principalmente quando adotadas durante as fases de
concepção do projeto. Em alguns casos, podem até reduzir custos. Ainda que o
preço de implementação de alguns sistemas ambientalmente sustentáveis em um
edifício verde gere um custo cerca de 5% maior do que um edifício convencional,
sua utilização pode representar uma economia de 30% de recursos, durante o uso e
ocupação do imóvel.
Um sistema de aquecimento solar, por exemplo, se instalado em boas condições de
orientação das placas, pode ser pago, pela economia que gera, em apenas um ano
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de uso. Edifícios que empregam sistema de reuso de água (a água dos chuveiros e
lavatórios, após tratamento, volta para abastecer os sanitários e as torneiras das
áreas comuns) podem ter uma economia de água da ordem de 35%. Por princípio, a
viabilidade econômica é uma das três condições para a sustentabilidade.
O estudo inglês Costing sustainability, “How much does it cost to achieve BREEAM
and EcoHomes ratings (2004)”, concluiu que em alguns casos a adoção de
estratégias avançadas de sustentabilidade podem inclusive reduzir custos.
“A construção sustentável não custa mais caro, desde que integrada na etapa de
concepção
do
edifício,
ou
seja,
desde
a
fase
de
projeto.”
Antônio Setin (presidente da construtora Setin)
“Além de gerar economia, a construção sustentável vai se valorizar. Ou seja, os
imóveis sustentáveis terão maior valor de venda e revenda, em poucos anos”
Alexandre Melão (Esfera)

Conceito do Projeto
O projeto utiliza conceitos da arquitetura sustentável aliados a uma linguagem
minimalista, que se mostra como um caminho onde a estética busca sua força em
formas simples, sem elementos supérfluos.
A intenção de criar novas sensações, com mínimas intervenções, requer um cuidado
especial na escolha dos materiais, que têm papel fundamental na qualidade do
ambiente.
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CAPÍTULO III – EXEMPLOS DE ORGANIZAÇÕES URBANAS
E HABITACIONAIS
3.1 O PAPEL DA UM-HABITAT NO BRASIL
3.1.1 PARCERIA VNU/UN-HABITAT PARA O FORTALECIEMNTO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
Em 1996, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UNHABITAT) criou o Escritório Regional para América Latina e o Caribe (ROLAC),
com sede no Rio de Janeiro. O objetivo central do escritório é o de contribuir e
promover os esforços regionais para fortalecer capacidades organizativas e técnicas
no âmbito regional, nacional e municipal na formulação e implementação de políticas
e estratégias. Tais programas visam assegurar os direitos à habitação e à cidade, o
desenvolvimento sustentável de assentamentos humanos, a melhoria das condições
de moradia dos pobres, a realização dos compromissos adotados na Agenda Habitat
e nos Objetivos do Milênio, bem como a mobilização de fundos para o
desenvolvimento
de
uma
grande
variedade
de
projetos.
Existe um enlace especial entre o voluntariado e o desenvolvimento de
assentamentos humanos. O voluntariado contribui de maneira significativa na
elaboração e execução dos projetos concernentes aos assentamentos precários.
Essa relação levou ao Programa de Voluntariado das Nações Unidas a escolher o
desenvolvimento urbano como uma de suas prioridades de ação.
Apesar da importante relação entre voluntariado e assentamentos humanos, o
voluntariado urbano ainda é um insumo pouco utilizado em projetos de
desenvolvimento. Nesse sentido, em outubro de 2004, o Departamento para os
Estados Árabes e América Latina e o Caribe do programa dos Voluntários das
Nações Unidas (VNU/ARLAC) e o UN-HABITAT/ROLAC estabeleceram uma
parceria para ampliar o papel do voluntariado em desenvolvimento urbano e para
que pudessem debater conjuntamente as recomendações feitas aos governos, aos
doadores
e
aos
demais
atores
envolvidos.
A cultura do voluntariado e a sua importância na realização de assentamentos
humanos sustentáveis serão fortalecidas através da promoção e consolidação do
voluntariado urbano. A estratégia para a redução da pobreza urbana passa
necessariamente pelo fortalecimento das autoridades locais, da democracia
participativa e pela incorporação dos Objetivos do Milênio nas comunidades. Além
disso, as iniciativas do VNU e do UN-HABITAT para alcançarem os Objetivos do
Milênio na região da América Latina e do Caribe se encontram em processo de
harmonização, através da elaboração de novas propostas de projetos.
No âmbito da parceria VNU/ARLAC e UN-HABITAT/ROLAC seis novos projetos
estão sendo elaborados. Todos eles vão aproveitar as experiências valiosas de
ambos os parceiros e de suas alianças estratégicas na região, além de promoverem
ainda mais o voluntariado urbano. Os novos projetos do ROLAC concentram suas
atividades nas seguintes áreas:
(I)

Meta 11 dos Objetivos do Milênio (Até 2020,ter alcançado uma melhora
significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros
degradados);
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(II)

Responsabilidade Social Corporativa;

(III)

Melhores Práticas;

(IV)

Desenvolvimento Econômico Social e

(V)

Observatórios Urbanos Locais, baseando-se nos Objetivos do Milênio e da
Agenda Habitat.

Para programar as atividades previstas nessa parceria, VNU e UN-HABITAT
apontaram a voluntária internacional Anika Gärtner para ser o elo entre as duas
entidades e para promover as iniciativas de consolidação do voluntariado urbano.
Dentre outras tarefas, a Sra. Gärtner estará incumbida de elaborar novos projetos,
fortalecer a cultura do voluntariado e o seu papel na realização de assentamentos
humanos sustentáveis, visando a contribuir para a melhoria das condições de vida
dos cidadãos latino-americanos e caribenhos. Outra ferramenta importante para a
promoção do voluntariado será a organização de eventos, seminários e
apresentações públicas dos resultados advindos das iniciativas de desenvolvimento
que envolve o voluntariado urbano.

3.1.2 UN-HABITAT NO RIO DE JANEIRO
Representantes de vários dos bairros mais pobres no Rio de Janeiro recentemente
elogiou as autoridades para instituir uma nova paz e anti-crime da unidade, que visa
tornar as ruas mais seguras, mais limpas e garantir melhor prestação de serviços
básicos.
O programa de paz, conhecida pela sigla Português, UPP (Unidade de Policia
Pacificadora) , foi iniciado em julho de 2008 pelo Estado do Rio de Janeiro usando
altamente Academia de Polícia graduados para romper o de traficantes de drogas e
gangues em 18 de favelas da cidade , como os bairros pobres são chamados.
Como engrenagens Rio de Janeiro para hospedar o gigante das Nações Unidas Rio
+ 20 encontro em 2012, de 2014 Campeonato Mundial de Futebol e Jogos Olímpicos
de Verão de 2016, as autoridades da cidade estão a tentandp a pacificar 30 favelas
por ano. Uma vez que os 18 primeiros são considerados seguros, os bairros, em
seguida, obteram o valor acrescentado do Programa UPP Social, que é apoiado pela
UN-HABITAT, como parte de um novo projeto de 3 milhões de dólares.
Em uma reunião com representantes da prefeitura na semana passada, o Sr. Alain
Grimard, Diretor do Escritório Regional da ONU-HABITAT da América Latina e no
Caribe, se comprometeu a manter e, se necessário, reforçar o apoio da agência para
o programa UPP Social em uma cidade onde a agência teve um acordo com a Rio
de Janeiro City Hall, a partir de 1996.
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Ele saudou a cooperação com a cidade,que tem apoiado Escritório Regional da
ONU-HABITAT para a América Latina e no Caribe nos últimos 15 anos.
"Este é o momento mais importante em nossa parceria de 15 anos, porque temos a
chance de colaborar com a implementação do aspecto social da iniciativa UPP.
Fornecer, cidadania e capacitação para jovens e mulheres, é o tipo de trabalho que
pode ser realizada por outros governos locais, " disse Mr Grimard.
A iniciativa UPP trouxe a paz para cerca de 275.000 pessoas que vivem nos 18
bairros. Graças ao programa, os jovens agora têm acesso gratuito espaços públicos,
tais como campos de futebol, as mães podem levar seus filhos para a escola e, mais
importantes, os cidadãos podem se circular livremente em lugares onde nunca antes
teria posto os pés.
"A Social UPP é uma iniciativa positiva. Espero que este trabalho continue depois
dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2016, porque quase todos nós temos dúvidas
sobre a continuação", disse o representante da favela Prazeres, Sra. Eliza Brandão.
Em uma cidade de 8 milhões de pessoas, estima-se que 20% vivem em
favelas.Autoridades disseram que indiretamente, o programa de pacificação
beneficiou mais 800 mil pessoas nas zonas periféricas.
"Escolhemos o HABITAT-ONU por conta de sua vasta experiência com a questão
das favelas, bem como na gestão urbana e de segurança", explicou Ricardo
Henriques, presidente do Instituto Pereira Passos, o principal parceiro da agência
institucional. “Além disso, devido à localização e importância do Rio de Janeiro, o
que reforça papel da ONU-HABITAT como parceiro com o Rio de Janeiro”.
A UPP Social "pacificação da comunidade e integração" programa é organizado em
três eixos: o primeiro, a atualização, envolve melhorias para vias públicas, alargando
ruas, a instalação de sistemas de água e esgoto, de posse legal, proteção
ambiental, construção de moradias, construção e regulamentação de uso da terra e
do espaço público e manutenção de instalações.
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Democracia da cidadania é o segundo eixo. Estes envolvem a resolução de
conflitos, canais de comunicação, regulamentação do uso de espaços comuns, a
construção de rede, ruas limpas, e iluminação pública. O último eixo é o
desenvolvimento local - social (educação, saúde e cultura), econômicos (emprego,
geração de renda, empreendedorismo e negócios, e ambiental (preservação de
espaço aberto, parques, praças, qualidade de vida).
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Embora a questão da segurança seja importante neste novo projeto, o que esta
iniciativa visa é facilitar a integração das favelas como parte do que os funcionários
chamam de "tecido urbano único".

Favela do Rio de Janeiro

3.2 PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA
É um programa habitacional do Governo Federal do Brasil, anunciado no dia 25 de
março de 2009, que consiste no financiamento da habitação. O investimento do
Governo é previsto em R$ 34 bilhões e serão construídas 1 milhão de moradias. A
parcela mínima do financiamento é de R$ 50,00.
Região da moradia

Valor
máximo
do imóvel
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Regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro ou Distrito R$ 170 mil
Federal.
Cidades com mais de 500 mil habitantes, capitais dos outros R$ 150 mil
estados e cidades que fazem limite com elas.
Demais cidades

R$ 80 mil

3.2.1 ALGUNS PROBLEMAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
Quando o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, foi lançado, ele
tinha como meta construir 1 milhão de moradias, divididas em três grandes grupos.
O primeiro inclui as moradias para famílias de baixa renda que ganham entre 0 e 3
salários mínimos por mês. Para este grupo, que concentra quase 90% do déficit
habitacional, estavam previstos R$ 16 bilhões para a construção de 400 mil
moradias.
Para o segundo grupo, que inclui as famílias com renda mensal entre 3 e 6 salários
mínimos, estavam também previstas 400 mil unidades habitacionais. E, por fim, o
grupo que inclui as famílias com renda mensal entre 6 e 10 salários mínimos, para o
qual estavam previstas 200 mil unidades, completando a meta de 1 milhão.
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De acordo com o último boletim do programa a que tive acesso, no primeiro ano
(entre março de 2009 e março de 2010), já foram contratados e, portanto, já estão
prontos para serem construídos 408 mil imóveis. O programa está de fato
avançando bastante, mas alguns problemas já aparecem.
O principal deles é que, se atentarmos à situação do cumprimento da meta por
grupo, perceberemos duas coisas: a primeira é que, das unidades já contratadas,
200 mil são do primeiro grupo (0 a 3 salários mínimos) que é onde está concentrado
o déficit.
Para essa faixa, o programa oferece um subsídio integral. Ou seja, o governo
subsidia os imóveis e estabelece um valor máximo para que as construtoras os
produzam. Por sua vez, o custo para os compradores é de até 10% da renda
mensal, sendo, no mínimo, R$ 50,00. 200 mil unidades deste tipo foram contratadas
até agora. O problema é que quase todas essas unidades foram contratadas em
cidades e regiões de menor déficit.
O que está acontecendo é que, em São Paulo e nas demais capitais e regiões
metropolitanas onde realmente está concentrada a demanda da faixa de renda entre
0 e 3 salários mínimos, as construtoras estão encontrando muita dificuldade de
produzir para o Minha Casa, Minha Vida em função do preço dos terrenos. Todas
elas reclamam que o preço do terreno está muito caro.
Então é para a faixa de 3 a 6 salários mínimos que o programa está funcionando
melhor. As grandes construtoras estão lançando seus produtos para este segmento
especialmente nas periferias metropolitanas. O problema, portanto, é que o
programa não está conseguindo atender com preferência os que mais precisam, que
são os moradores das grandes cidades que estão indo hoje adensar favelas e
construir nas lajes.
Então o programa está funcionando bem no interior, mas não nas capitais, e o
agravante é justamente que, com a grande disponibilidade de crédito e com o
avanço da produção habitacional, o preço dos imóveis e dos terrenos nas capitais e
regiões metropolitanas disparou. Ou seja, toda essa disponibilidade de crédito está
indo para o preço do terreno e com isso é muito difícil produzir uma unidade de R$
50 mil, 60 mil reais, que é o valor total da unidade fixado para a faixa de renda mais
baixa.
Isso é bastante preocupante porque, se de um lado com o Minha Casa Minha Vida
estamos avançando muito para atender um mercado que não era atendido pelas
construtoras – o da classe C – por outro lado, o programa não está conseguindo
enfrentar nosso maior problema, que está concentrado nas classes D e E.
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3.3 PROGRAMAS HABITACIONAIS
Com o objetivo de cumprir sua principal missão – a construção de novas moradias a Secretaria da Habitação, juntamente com a CDHU, vem ampliando sua atuação
ofertando vários programas habitacionais.
Com isto, uma nova política no setor da habitação está sendo implantada,
demonstrando que além da eficiência técnica, é desejável a criatividade encontrada
nas propostas que vão ao encontro das necessidades de uma nova sociedade.
Observando a classificação das soluções implementadas pela atual gestão,
percebe-se quantas opções foram pensadas e vêm sendo implantadas para o
atendimento dos vários grupos interessados em moradia de interesse social.
Estes programas garantem que a construção de moradias para a população de
baixa renda vá ao encontro de outras políticas públicas voltadas à melhoria da
qualidade de vida da população a ser beneficiada diretamente e da população do
entorno como um todo.
As moradias são construídas fazendo cada vez mais o uso de inovações
tecnológicas, como por exemplo, o aquecimento solar e o desenho universal, que
responde pelas necessidades de acessibilidade, principalmente para idosos e
pessoas portadoras de deficiência.
Na construção e no acabamento destas moradias, estão sendo utilizados materiais
construtivos cada vez melhores, exigidos hoje pelo programa QUALIHAB.
De um modo geral os programas da empresa buscam atender às famílias que
podem ser resultantes de:
1. Casamento civil ou religioso,
2. União estável,
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3. União homoafetiva (parceiros/as do mesmo sexo),
4. Famílias monoparentais (mãe ou pai com filhos),
5. Anaparentais (sem os pais) ou afetivas (indivíduos que se consideram
afamiliados),
6. Indivíduos sós com 25 anos ou mais.

CDHU
A CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - empresa do Governo Estadual, vinculada à Secretaria da Habitação, é o
maior agente promotor de moradia popular no Brasil. Tem por finalidade executar
programas habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o atendimento
exclusivo da população de baixa renda - atende famílias com renda na faixa de 1 a
10 salários mínimos.
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Além de produzir moradias, a CDHU também intervém no desenvolvimento urbano
das cidades, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Habitação. Conheça
melhor a Companhia, navegando por esta página.
A Empresa hoje conhecida como CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - foi fundada em 1949 e já teve
vários nomes: CECAP , CODESPAULO e CDH . Recebeu sua atual denominação
em 1989.
A história da intervenção do Governo do Estado na habitação popular começou
efetivamente em 1967, quando a CECAP - Companhia Estadual de Casas
Populares - inicia a produção de habitações para a população de baixa renda. De lá
para cá, foram comercializadas milhares de unidades habitacionais em quase todas
cidades do Estado de São Paulo. Esse número cresce a cada mês.
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3.3.1 PRINCIPAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS
Moradia Indígena
Este Programa foi desenvolvido para garantir melhores condições de vida às
famílias quilombolas que residem em áreas remanescentes de Quilombos do Estado
de São Paulo. Realizado pela SH/CDHU em parceria com os municípios, Secretaria
da Justiça e Defesa da Cidadania e o Instituto de terras do Estado de São Paulo –
ITESP. O Programa atua por meio de soluções habitacionais adequadas, em
respeito à cultura e aos costumes das comunidades.
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Moradia Rural
Este programa foi desenvolvido para famílias de trabalhadores que, de forma geral,
estão ligadas à atividade rural, residentes na área rural ou urbana dos municípios,
por meio de diversas soluções de atendimento adequadas às suas características.

Atuação em Cortiços
Este programa foi desenvolvido para garantir a melhoria da qualidade de vida das
famílias moradoras em cortiços, além de readequar imóveis e preservar áreas
urbanas centrais dos municípios.
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Urbanização de Favelas
Este programa tem por objetivo atender aos moradores de favelas e assentamentos
precários visando à melhoria das condições de moradia e integração urbana.

Moradia Quilombola
Este Programa foi desenvolvido para garantir melhores condições de vida às
famílias quilombolas que residem em áreas remanescentes de Quilombos do Estado
de São Paulo. Realizado pela SH/CDHU em parceria com os municípios, Secretaria
da Justiça e Defesa da Cidadania e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo –
ITESP. O Programa atua por meio de soluções habitacionais adequadas, em
respeito à cultura e aos costumes das comunidades.

3.4 UNIVERSIDADES REPRESENTAM O BRASIL EM COMPETIÇÃO PARA
HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL
O Brasil é representado por seis universidades na competição Solar Decathlon
Europe (SDE), que têm o desafio de projetar e construir uma casa de 70 m²
energeticamente sustentável. Os competidores deverão entregar neste mês um
projeto básico e maquete da casa solar.
A equipe brasileira é formada por integrantes das universidades federais do Rio de
Janeiro (UFRJ), de Minas Gerais (UFMG), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de
Santa Catarina (UFCS), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da
Universidade de São Paulo(USP).
O Solar Decathlon Europe faz parte de um convênio entre os Estados Unidos, que
organiza o evento bienalmente, e a Espanha. Apenas 20 equipes de todo o mundo
foram escolhidas pelo SDE para participar da competição. As faculdades brasileiras
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prepararam uma proposta técnica e submeteram à aprovação do Comitê
Organizador da Universidade Politécnica de Madri. Para montar o projeto, o
consórcio realizou um pequeno concurso interno, em que estudantes de arquitetura
das seis universidades entregaram seus próprios projetos.
As especificações do projeto são mantidas em sigilo pela equipe, já que a
competição ainda está em andamento. Um protótipo da casa será montado em
tamanho real para a realização de ensaios. Como o próprio nome da SDE sugere,
há dez critérios de avaliação com pontuações diferenciadas para as questões
arquitetônica, de engenharia, instalações,consumo de energia, conforto,
funcionamento de equipamentos, inovação e sustentabilidade. A industrialização e a
comercialização também são pontos importantes, pois a proposta deve ser viável. A
fase final acontecerá em Madri (Espanha) entre maio e julho de 2010.
As casas projetadas para a competição serão expostas em Madri e a brasileira
deverá participar de eventos no País. Atualmente, a maior dificuldade do projeto
brasileiro é a falta de patrocínio para materiais de construção, equipamentos,
passagens aéreas e hotel.

3.5 ESTUDANTE CHINÊS DESENVOLVE MINI CASA COM MATERIAIS
RECICLÁVEIS

Sabe-se muito bem que os preços dos imóveis nos centros das grandes cidades na
China é altíssimo, tornando a moradia por lá quase inimaginável (pelo menos para a
grande parte da população), mas um estudante chinês desonvolveu um mini casa
sustentável e conseguiu contornar um problema que aflige quase 100% de todas as
pessoas que trabalham no centro da cidade. Ele simplesmente construiu sua casa
em frente ao seu trabalho, e isso tudo com materiais reciclados. Desta forma, não
precisa enfrentar o trânsito pesado que consome grande parte do tempo de uma
pessoa para se locomover para o trabalho.
Para economizar no transporte e com aluguel de uma casa, o designer Daihai Fei
construiu uma pequena casa ecológica de forma grandiosa, bonita e aconchegante,
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tornando-se um mais novo belo exemplo do movimento Tiny House. A mini casa foi
construida com materiais simples e encontrados facilmente em qualquer cidade: ela
possui em sua estrutura uma armação de bambu e é coberta com sacos plásticos,
material isolante que dura centenas de anos para se decompor na natureza.
Inspirado nos telhados gramados da Noruega, ele sabe que a grama possui a
capacidade de proteger a casa retendo parte da água da chuva que vai para o
interior e reduzindo tambem o calor que vem do sol. O interior da casa é simples,
mas parece bem aconchegante, pois se você comparar com mini hotéis do Japão
vai perceber que esta mini casa é um luxo só. Além da cama, a casa possui pia,
iluminação através da energia solar e uma estante.

Parece muito confortável para uma construção temporária que utiliza materiais
recicláveis, além de economizar tempo, pois ele trabalha em frente a sua casa,
poupando horas no trânsito e muitas toneladas de CO2 com transporte público ou
carro.
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A idéia é bem legal, e até se parece com algumas construções em Super Adobe
vistas aqui no Brasil; porém, ao invés de utilizar barro socado, ele utiliza serragem
para cobrir a armação de bambu. Com o adobe demora-se um pouco mais de tempo
para se construir mas também é uma bela forma de construção.

O Painel solar é muito bem integrado ao telhado e foi um dos itens que mais custou,
pois fazer um painel solar caseiro ainda é meio complicado de construir e uma
solução prática foi comprar um já feito. Mas nada impede que alguém o faça para
reduzir ainda mais o custo final da obra que neste caso custou apenas 6,400 yuan
ou $ 960 dólares.
Este é apenas um dos inúmeros exemplos de construção simples, mas que forma
um exemplo prático e ecológico de construção.
3.6 HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL É IMPLEMNETADA NA CHINA
A cidade de Chendu, no centro da China, terá habitações mais sustentáveis nos
próximos três anos. Trata-se de um novo modelo de casa desenvolvido para o
programa Living Steel da Associação Mundial de Aço, que tem como principal ação
o incentivo à criação de projetos e construções habitacionais inovadoras.
Intitulado como NovoHouse, o modelo é o resultado da união entre construções a
partir do aço e a sustentabilidade. O escritório Cartwright Pickard Architects acredita
que a criação pode ser mais prática para famílias de baixa renda. O governo chinês
em parceria com a Living Steel pretende implantar 40 casas deste tipo nos próximos
anos – Cerca de 14 famílias aproveitarão do modelo. A atitude faz parte do processo
de reconstrução das áreas destruídas pelo terremoto de Sichuan em 2008.
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O modelo
A estrutura do NovoHouse é toda em aço, revestida por painéis pré-fabricados
produzidos no próprio canteiro de obras das casas. Outros materiais também serão
utilizados, como tijolos de barro artesanal, restos de palha, madeira e bambu –
disponíveis fartamente na região.
O aproveitamento vai além dos materiais: A mão de obra será local, ajudando a
gerar renda e estimulando a economia da região.
3.7 TORRE AUTO SUSTENTÁVEL PARA SHENZHEN NA CHINA
O novo projeto para a Shenzhen na China de uma torre auto sustentável foi
desenvolvida por MVRDV. O volume da torre tem uma planta quadrada com um
volume fino e elegante que permite a luz do dia chegar ao prédio para proporcionar
um agradável ambiente de trabalho para os funcionários. A borda de cada andar tem
uma inclinação para baixo de 35-55 graus para criar uma sombra para o andar de
baixo e fachadas de vidro grandes conectam-as juntas. Cada tamanho e ângulo foi
otimizado para a sua localização no edifício e sua relação com o sol.
As persianas acomodam painéis solares para gerar eletricidade, e reduzem a carga
de resfriamento global em 33%. A água da chuva é coletada e canalizada para a
circulação da água para uso no interior do edifício. Um sistema de tubulação de
água, incapaz de se ver através da fachada, coleta o calor do sol e o calor de células
solares de água. Os funcionários e visitantes têm acesso rápido e fácil através de
um túnel subterrâneo da estação de metro nas proximidades da torre.
Peças da fachada são levantadas para criar um limite de altura dupla para um efeito
mais dramático e melhores vistas da cidade. Estas duas características de dupla
altura no meio da torre são concebidas como pequenos terraços anfiteatros com
assentos que podem ser usados para conferências e reuniões. Um prédio baixo ao
lado da torre tem um shopping e um centro de conferências.
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CONCLUSÃO
Empresas que adotam o sistema sustentável, mostram para seus clientes que não
estão preocupados somente com a lucratividade mais sim com a sociedade.
Pesquisar matérias que iram agredir menos o meio ambiente, que iram gastar
menos energia e que podem ser considerável fontes renováveis é a nova tendência
da construção civil mundial.
Hoje em dia percebemos que este fator é de extrema importância em todos os
setores, principalmente no da construção civil que vem aumentando a cada dia que
passa, expandindo seu mercado atendendo todas as demandas da sociedade.
Adotando esse tipo de sistema é uma forma de agregar valor perante a sociedade e
contribuir por um mundo cada vez mais sustentável.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo de relatar as atividades desenvolvidas no estágio realizado
na Terra Forum Consultoria / Battle of Concepts desde fevereiro de 2011.
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A Terra Forum consultoria é uma empresa que tem quatro áreas de atuação:
consultoria, criação, digital e tecnologia. A Terra Forum, em 2009, se tornou sócia de uma
empresa holandesa recém chegada no Brasil, chamada Battle of Concepts.
O Battle of Concepts é um site onde empresas e jovens se encontram através de
desafios. As empresas pedem ajuda à esses jovens para resolver problemas internos e criar
conjuntamente.
Nesse trabalho são abordados os conceitos de inovação, inovação aberta, uma pequena
análise do futuro da inovação aberta no Brasil, as variáveis críticas para o sucesso da empresa,
mercados para serem explorados, e claro, as atividades diárias do estágio.
Apresenta alguns dados de uma pesquisa realizada pela consultoria Innoscience, que
também atua na área de inovação, essa pesquisa tem o objetivo de mostrar a realidade da
inovação dentro das empresas, em que fase/estado ela se encontra e para onde caminha,
mostra o nível de satisfação e prioridade que os gestores estão dando para inovação dentre
outros dados relevantes.
No âmbito acadêmico há alguns exemplos de projetos voltados para inovação que
estão ocorrendo dentro das universidades brasileiras, além de projetos governamentais e de
nível mundial como o TEDx, cujo objetivo é espalhar as boas ideias.

CAPÍTULO I – SOBRE A EMPRESA BATTLE OF CONCEPTS
O Battle of Concepts (BoC) foi criado na Holanda, em 2006, por Joost Dekkers, com o
intuito de promover uma aproximação das empresas com universitários e jovens profissionais.
O empresário teve o embrião da ideia para a criação desse modelo de negócios a partir do
convívio com a sua irmã, Ellen, que trabalhava no marketing de uma operadora de celular e
comentava sobre as dificuldades de ter que, com frequência, lançar uma campanha original.
Em entrevista, o fundador disse que a irmã um dia comentou que precisava de uma “mesa
servida com dezenas de ideias novas”. Diante da percepção de que essa era uma necessidade
comum a muitas empresas, elaborou o modelo de negócios do BoC, que seria uma “coleção
única de ideias fora da caixa”.
A dinâmica da plataforma é simples. No site da companhia de origem holandesa, as
empresas ou instituições parceiras divulgam o seus desafios – chamados de batalhas, que
podem ter diferentes enfoques, seja um problema técnico da área de engenharia ou um
conceito de comunicação. Os estudantes ou jovens profissionais, com idade entre 18 e 30
anos, cadastrados na página, estão aptos a participar. Antes do envio da proposta existem duas
exigências: o cumprimento de um formato solicitado pelo cliente e o acordo de que a
propriedade jurídica da ideia passe a ser da empresa ou instituição que lançou o desafio. As
sugestões são enviadas para a empresa por meio de um upload de um arquivo, de modo que
os conceitos não se tornam públicos e não há uma interação entre os membros do site.
Após o encerramento do prazo da batalha, o BoC encaminha, de modo anônimo, para
a empresa que lançou o desafio as propostas recebidas. As soluções são então avaliadas e
elencadas em um ranking divulgado no site. apenas os nomes dos participantes mais bem
posicionados são revelados.
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Os dez primeiros colocados recebem prêmios em dinheiro. Normalmente, é oferecido
um prêmio de R$ 15.000 para ser dividido da forma como a empresa desejar entre esses
primeiros colocados. Além da remuneração financeira, os 20 primeiros do ranking recebem
pontos, chamados por eles de battle points. Todos os demais participantes entram em um
ranking, recebendo 25 pontos cada um. Existe também outras duas modalidades de ranking: o
das universidades e escolas de ensino superior e o das empresas Jr. e grupos estudantes. Essa
é mais uma forma de expor as instituições e também as organizações estudantis, que são
classificadas em função da posição de seus alunos no ranking. Os 3 rankings podem ser
visualizados na home do site.
1.0 A VINDA DA EMPRESA PARA O BRASIL
A ideia de trazer o negócio da Holanda para o Brasil partiu de Hans Van Hellemondt,
um holandês que mora no Brasil há quase 30 anos. Hans conheceu o site BoC na Holanda e
segundo ele, é uma “febre” naquele país.
Em parceria com os empresários holandeses, Hans van Hellemondt se juntou a dois sócios no
Brasil: Pieter Tjabes e Raquel Rodrigues. E em junho de 2009 o negócio foi implementado
no Brasil. O site entrou em funcionamento, e segue exatamente o layout da página holandesa.
Poucos meses após, os sócios se depararam com o dilema do crescimento. que precisavam
tomar uma decisão para alavancar os negócios: “fazer um investimento pesado ou buscar um
sócio, um empreendedor para o trabalho continuar.” Em dezembro de 2009 foi firmada a
parceria com a consultoria Terra Forum. Trata-se de uma empresa de consultoria fundada em
2002 e dirigida por José Cláudio Terra. Atualmente, possui cerca de 100 colaboradores em
seus escritórios de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e em
Toronto, no Canadá. A empresa trabalha com quatro unidades de negócio:
 TF Consultoria – Gestão do Conhecimento, Gestão da Inovação, Educação
Corporativa, Inteligência Empresarial, Sustentabilidade e Comunicação Interna.
 TF Criação – Design e Vídeo.
 TF digital – Portais corporativos e redes sociais.
 TF Tecnologia – A TF é parceira oficial da Microsoft (Gold Certified Partner ),
implanta soluções em Web e Mobile.

A opção por essa consultoria se deu, pela complementaridade entre as duas empresas. A
Terra Forum é uma consultoria que nasceu focada na gestão do conhecimento, mas que entrou
em outras áreas, como inovação. Ajudando, por exemplo, desde a estrutura para a captação de
novas ideias, passando pela implementação de novos conceitos e processos e também
mensuração dos resultados. Além dessa expertise, a consultoria também já possui uma rede de
relacionamentos com grandes empresas e uma área de tecnologia da informação, que pode
oferecer suporte ao site. Por sua vez, o BoC contava com um modelo de negócios inovador,
que lida com a inovação de fora para dentro da empresa.
A Terra Forum cuida da parte de gestão do BoC no dia-a-dia, há funcionários
designados para o BoC, além de contar com o suporte das demais áreas da consultoria. Os
outros três sócios, Raquel Rodrigues, Hans e Pieter, que possuem com os 50% restantes do
negócio, continuam participando do BoC, mas atuam nas decisões em um nível mais
estratégico.
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O BoC Brasil já foi noticiado em importantes veículos de comunicação, como o jornal
Estado de São Paulo e a revista Harvard Business Review. No Brasil, até outubro de 2011 ,R$
354 mil reais haviam sido distribuídos em 22 batalhas já finalizadas, além de R$ 45 mil para
serem distribuidos em 3 batalhas que estão no ar. O cadastro do site conta com mais de 8 mil
jovens cadastrados e mais de 350 universidades participantes.
No site brasileiro é possível encontrar a descrição das batalhas já realizadas e aquelas
que ainda estão abertas.

Divulgação e público-alvo
O site conta com dois públicos-alvo distintos. De um lado estão as empresas ou
instituições que lançam as questões para as batalhas, de outro estão os estudantes ou jovens
profissionais que participam dos desafios. O BoC se posiciona entre esses dois atores e
precisa aproximá-los, de modo que seja interessante para ambos. As dificuldades enfrentadas
são como as de todas as start ups, passando, por exemplo, pela prospecção de clientes, venda
do conceito e atração dos participantes.

Os estudantes e jovens profissionais
Esse público-alvo do BoC é bem específico: jovens de 16 a 30 anos que estejam na
universidade ou já graduados. Esse corte de participação, que segue exatamente o modelo do
site holandês, foi a opção da companhia por uma série de motivos. Primeiramente, porque
esses jovens são aqueles que conjugam tempo livre, capacidade de fundamentar suas ideias e
também tendem a estar mais abertos, do que um público mais velho, para pensar em soluções
diferentes, além da questão de propriedade intelectual envolvida.
Uma dificuldade do Brasil em relação à Holanda é a questão no número de
participantes, no início acreditaram que teriam um público muito maior a ser atingido em
relação a esse país europeu, na prática, logo se depararam com a situação de que no Brasil a
condição intelectual é muito inferior a dessa nação européia. O bom preparo dos estudantes
holandeses, cumina no fato de que boa parte das soluções não partem necessariamente de uma
pessoa da área de atuação daquele problema (por exemplo, uma questão de engenharia acaba
sendo resolvida por um estudante de marketing). Naquele país existe por parte dos jovens uma
atitude empreendedora muito maior do que no Brasil.
Para atingir esses estudantes e jovens profissionais o principal canal são as próprias
universidades. Desde o início do site, fazem um trabalho com diversas entidades dentro desse
universo, como grêmios, centro acadêmicos e empresas juniores, atualmente professores.
Basicamente distribuem flyers, deixam cartazes e, em cursos que julgam como mais
estratégicos e realizam palestras. No lançamento do site foram feitas também ações com uma
maior abrangência, como a colocação de banners em sites com um alto nível de cadastros,
cujo perfil era similar ao do público-alvo do BoC. Atualmente o BoC está focando sua
divulgação em redes sociais (facebook e twitter) onde
a aceitação por parte do público de
jovens é praticamente instantânea. Para participar precisam se cadastrar, assim com o cadastro
feito, é possível ler a batalha.
Há também as empresas juniores, que

estão se tornando um elemento-chave na
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estratégia de divulgação. Já há contato com diversas empresas juniores no país. Para
incentivar esse tipo de participacao, foi incluído na página principal do site do BoC um
ranking que elenca as empresas juniores. Se um estudante de empresa júnior estiver entre os
dez primeiros colocados de uma batalha, o participante recebe o valor normal da batalha e a
sua empresa ganha pontos. Na página principal do site, existe, além do ranking das empresas
juniores, também os rankings de estudantes e das instituições de ensino, que funcionam como
uma forma de motivar as participações.
Além de melhorar o nível das sugestões, um bom nível de conhecimento também se faz
necessário por algumas exigências das batalhas. Por exemplo, como mostrado, em um desafio
da Vopak era demandado que o participante desenvolvesse um layout usando um programa
específico, o AutoCad, já na batalha da Whirlpool era solicitado que se visitasse e observasse
pontos de venda de produtos da marca. A tendência é de um retorno melhor para as batalhas
menos técnicas, usando como suporte para o seu discurso o número de conceitos classificados
como aceitáveis em duas batalhas distintas. Segundo ele, em uma batalha técnica da Vopak
receberam cerca de 20 conceitos aceitáveis, já em uma batalha de cunho mais abrangente,
como a da Natura, esse número foi de 107. Por esse motivo, o BoC tenta evitar desafios que
envolvam conceitos muito técnicos, privilegiando batalhas de negócios que possam ser
resolvidas através da criatividade e da inovação e não a partir do conhecimento técnico.
Alguns aspectos que estimulam os jovens a participarem do site. Dentre eles estaria a
recompensa financeira e a visibilidade junto ao mercado de trabalho. Essa é uma oportunidade
de jovens que vivem fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo aumentarem a sua exposição
com grandes empresas, que muitas vezes possuem sedes nesses dois estados. É possível
encontrar no documento descritivo das batalhas a ressalva de que ao enviar seu currículo
pessoal, o participante de uma batalha autoriza automaticamente a empresa ou instituição
“dona” daquele desafio a acessá-lo. Outra razão para estímulo é a oportunidade de estudantes
e jovens profissionais de participarem de um concurso de ideias, podendo exercitar na prática
conceitos que aprenderam.

Prospecção
Sobre o processo de contato com as companhias o primeiro critério é o networking e,
em segundo lugar, buscam as empresas que já sejam inovadoras. As primeiras firmas a
fecharem parceria para batalha no site brasileira tinham um vínculo com a Holanda, como no
caso da Philips e Vopak, ambas de origem holandesa.
Uma vez vencida a barreira de prospecção das empresas e já se tratando efetivamente de
uma batalha, uma parte crucial do trabalho é a elaboração das questões. O BoC ajuda as
firmas parceiras a transformarem o desafio em uma questão, que tenha uma linguagem
“simples, estimulante e informativa”. Após lançada, uma batalha fica por volta de três meses
no ar. Ao final desse período, a batalha é fechada e a empresa parceira recebe um documento
com os conceitos de forma anônima, em versões resumidas e na íntegra, além do currículo dos
participantes. Todavia, os currículos não são atrelados aos conceitos e também não é
permitido que se incluam dados pessoas nos documentos (como nome, endereço ou dados do
curso) para que a imparcialidade da disputa não seja comprometida. Também por esse motivo,
não é permitida a troca de mensagens entre os participantes, a empresa parceira e o BoC sobre
as batalhas e seus resultados. Depois de avaliados os conceitos, fica ao critério da empresa
contatar os estudantes, caso queiram realizar alguma atividade com eles, como um
brainstorming interno.
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Os custos para as empresas participarem não são uma barreira para a adesão ao site, pois
implicam em investimentos relativamente baixos para grandes empresas. O custo mínimo
para lançar uma batalha é em torno de R$ 40 mil reais, nesse caso metade do valor é destinado
à premiação (que costuma ser por volta de R$ 15 mil líquidos distribuídos, mas que bruto esse
valor é uma soma de aproximadamente R$ 20 mil) e a outra metade cobre custos de
manutenção, divulgação, etc.
Inicialmente, essas empresas são atraídas pela possibilidade de um ganho em imagem
tanto junto ao público de uma forma geral - por se mostrar em uma empresa que investe em
inovação - quanto junto a um público mais específico, formado por jovens qualificados – que
no futuro podem ser recrutados pela empresa. Mas, segundo ela, as companhias que já
participaram se surpreenderam com a qualidade dos trabalhos recebidos. O BoC é uma
ferramenta que pode auxiliar o desenvolvimento do processo de inovação no Brasil,
destacando que o site fomenta o relacionamento entre empresas e jovens, em prol da
inovação.
Em relação às empresas que já receberam resultados das batalhas, a satisfação delas
provém de motivos variados, mas que, de modo geral, podem ser classificados em dois
grandes grupos: relacionamento e geração de novas ideias. Em relação primeiro fator, a
Vopak pode ser usada como exemplo. Essa empresa de armazenamento de químicos,
conhecida majoritariamente por pessoas inseridas nesse mercado, comprou três batalhas tendo
como principal incentivador a dificuldade de contratação de estudantes. Logo na primeira
batalha, já haviam reportado um retorno positivo, melhorando sua visibilidade junto a esse
público jovem, em especial, com estudantes de universidades próximas à sede da companhia.
Por sua vez, no que concerne à geração de ideias, a Tecnisa destacou como sendo o grande
benefício de sua participação no BoC o primeiro conceito recebido, já a Whirlpool e Philips
enfatizaram a qualidade do “leque” de conceitos como um todo.
As empresas na Holanda usam o site de outras formas, como para fazer pesquisas de
mercado ou para testar um produto. E no site brasileiro – na parte de informações para as
empresas - também há o indicativo de que a informação de mercado é uma possibilidade: “sua
empresa poderá fazer pesquisas de mercado ou informar-se sobre esse universo de pessoas
com idade entre 18 e 30 anos”.

1.1 ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA
Consultoria em gestão da Inovação aberta. A empresa oferece uma plataforma online
onde empresas e jovens (estudantes e graduados com até 30 anos) se encontram. A partir daí,
os jovens podem colaborar com a empresa, dando idéias para desafios existentes na mesma.
Sendo assim, trata-se de uma captadora de inovação, em que as idéias são criativas e
inovadoras pelo fato de serem geradas por estudantes e jovens profissionais, podendo estes
serem da área de atuação semelhante ao das batalhas ou não. Desse modo, é possível obter
idéias e reflexões de fora da área, sob outro olhar, outra perspectiva.
Serviço
O serviço oferecido pela Battle of Concepts é a entrega de idéias, reflexões e conceitos
inovadores através da realização de batalhas.
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O mercado são as empresas que lançam seus desafios através do site da BoC e que
contratam seus serviços. Essas empresas em sua maioria são de grande porte e conhecidas
pelos jovens profissionais que elaboram as idéias, além não há um setor definido por parte das
empresas contratantes, as batalhas podem ter múltiplos enfoques.

O Futuro
No momento busca firmar novas parcerias com empresas e também aumentar a
participação de estudantes e jovens profissionais, frisando a importância daqueles com uma
alta qualidade. Em relação ao primeiro público-alvo pode-se destacar que estão em processo
de negociação com grandes empresas como a Votorantim, Banco do Brasil, Good Year , etc.
Em relação ao segundo publico-alvo, o objetivo é obter 10 mil cadastrados até o fim de
2011 e estreitar o relacionamento com esses jovens, para que os mesmos sejam
disseminadores do conceito, convidando os amigos para participarem, que já é o que vem
ocorrendo.
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Modelo de negócio

Figura 1 - Modelo de negócios do Battle of Concepts
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Organograma do Battle of Concepts

Os quatro sócios envolvidos são:
1.
2.
3.
4.

Terra Forum (empresa)
Hans Van Hellemondt
Pieter Tjabes
Raquel Nair Rodrigues

Atividades do estágio

Aqui serão mencionadas todas atividades da empresa, consequentemente do estágio,
visto que por ser uma empresa pequena, acaba que todos fazem todas atividades. No meu
caso, a atividade que tenho menos participação é na de prospecção de clientes.
Prospecção de clientes

Onde o Battle of Concepts busca seus clientes?






Contatos feitos por networking
Contatos da Terra Forum
Busca por empresas consideradas inovadoras
Contatos feitos em feiras e convenções
Empresas que nos encontram e entram em contato

Passo-a-passo do contato com as empresas:

1. Envio de email com algumas informações úteis, alguns vídeos e reportagens que
foram feitos sobre o BoC e uma apresentação com resultado das batalhas anteriores e
dados acerca dos participantes.
2. Reunião presencial ou virtual - Nessa reunião é tirada eventuais dúvidas dos clientes e
são abordados os valores para lançamento das batalhas, questões jurídicas, etc.
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Pré Batalha

Após a empresa decidir por lançar uma batalha, os seguintes passos são feitos:
1. Elaboração do edital - Para isso enviamos modelos de editais anteriores e montamos o
edital junto com a empresa. Definimos como os prêmios serão distribuídos e quais
regras serão aplicadas ou não.
2. Definição das universidades/cursos target – A empresa escolhe algumas universidades
e cursos para que foquemos da divulgação.
3. Lançamento no site – O webmaster publica a batalha no site onde todos poderão
acessar e onde nós fazemos o acompanhamento dos conceitos recebidos.

Durante a batalha

Divulgação

1. Universidades – Enviamos e-mails e cartazes para as universidades selecionadas pelas
empresas.

2. Professores – Buscamos parcerias com professores para que trabalhem a batalha em
sala de aula com seus alunos.

3. Empresas Juniores – Queremos que Ejs participem por serem estudantes pro-ativos,
empreendedores e disseminadores de informação dentro da universidade.

4. Redes Sociais – Através de diversas redes sociais podemos tirar dúvidas e informar os
participantes e potenciais participantes sobre as batalhas.

Acompanhamento da batalha
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Enquanto a batalha estiver no ar, devemos acompanhar o número de downloads, acessos,
responder dúvidas dos estudantes e da empresa.

1. Relatórios – Toda semana enviamos relatórios para as empresas sobre o andamento da
batalha. Informamos o número de downloads que a batalha teve, o número de acessos
na página, a quantidade de conceitos já recebidos, entre outros.

2. Dúvidas dos estudantes – Todos os dias recebemos diversas dúvidas sobre a batalha ou
sobre o site. Temos que respondê-los seja por email, facebook, twitter ou telefone.

Comunicação

A comunicação do BoC está online e offline.
Online
Redes Sociais: Temos perfis em diversas redes sociais para que possamos estabelecer um
relacionamento com os estudantes, informar das batalhas e tirar dúvidas.
Email marketing: Quinzenalmente enviamos newsletter para os cadastrados no site que
autorizam o recebimento das mesmas. Essas news podem ter informações sobre novas
batalhas, resultados, dicas, novidades e avisos do BoC.
Offline
 Palestras
 Cartazes
 Anúncios

1.2 ANÁLISE DO SETOR DE ATUAÇÃO DA EMPRESA – INOVAÇÃO
1.2.1 O QUE É INOVAÇÃO?
Inovar é fazer coisas novas, ou seja novação consiste na transformação de uma ideia
em produto, serviço ou processo novo ou melhorado. Para que uma inovação realmente seja
completa, porém, é necessário que ela gere valor. Não se trata necessariamente de poder
econômico, o valor gerado pode vir de outras formas, socioambiental, de imagem, ou
competitividade.
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Como se gera valor:
• Introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em um produto ou serviço existente;
• Desenvolvimento de um novo processo não necessariamente envolvendo um conhecimento
inédito;
• Mudança organizacional, ou seja, novas formas de fazer as mesmas coisas internamente, ou
criação de novas rotinas ou cultura de trabalho;
• Abertura de um nicho de mercado novo no qual uma área específica do setor ainda não
havia penetrado;
• Criação de novas fontes de provisão para matérias-primas, ou outras contribuições que
estimulem a sustentabilidade.

Tradicionalmente, os processos para desenvolvimento de novos negócios e o marketing de
novos produtos ocorriam dentro de limites rígidos. A Inovação aberta veio para quebrar esse
paradigma de que o conhecimento está dentro da empresa, ele pode estar em qualquer lugar,
basta procurá-lo.

Tipos de inovação

Há variadas formas de fazer com que esta inovação seja realizada. Exemplos:

Por atores envolvidos

Inovação aberta – Trata-se da inovação desenvolvida por meio de parcerias, compras ou
licenciamento de processos de inovação, como patentes, entre diferentes organizações como
empresas, universidades e indústrias.

Inovação fechada – Processos de inovação desenvolvidos dentro de uma organização, sem
apoio externo.

12

Figura 2 Inovação aberta x Inovação fechada

Por intensidade

Inovação disruptiva – É a inovação que, por seu impacto, com o passar do tempo mude a
trajetória do mercado no qual está inserida.

Inovação incremental – Consiste em avanços não necessariamente grandes em tecnologias,
produtos, processos ou serviços conhecidos.

Inovação radical – Processo de inovação profundo que demanda novas maneiras de
compreensão de um produto, serviço, processo ou modelo de negócio.

Segundo Chesbrough, pesquisador que cunhou o termo Inovação aberta, Vários fatores
têm levado à erosão da inovação fechada .
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O primeiro deles é o aumento ao longo dos anos da disponibilidade e mobilidade de
recursos humanos altamente qualificados.
Como resultado, significativa quantidade de conhecimento existe fora dos laboratórios
de P&D das grandes empresas. Além disso, quando empregados mudam de emprego, eles
levam seus conhecimentos com eles, resultando em fluxos de conhecimento entre as
empresas.

O segundo fator refere-se ao aumento da disponibilidade de novos recursos, os quais
fazem com que se torne possível que novas e promissoras idéias sejam desenvolvidas fora da
empresa, em outros laboratórios ou mesmo na forma de empresas empreendedoras. Além
disso, tem crescido muito a possibilidade de desenvolver idéias e tecnologias fora da empresa,
em parceria com instituições de pesquisa ou através de acordos de licenciamento ou mesmo
através de spin-offs da empresa.

Assim as empresas têm procurado outros caminhos para aumentar sua eficiência e
maior eficácia em seus processos de inovação. Isso tem sido feito através de busca frequente
de novas tecnologias e novas idéias fora da empresa, mas também através da cooperação com
instituições de pesquisa, com seus fornecedores ou até mesmo com seus competidores, com o
objetivo de agregar valor a seus produtos.
Outro importante aspecto é também o licenciamento de idéias e tecnologias que não se
enquadram na estratégia da empresa.

A Inovação Aberta pode ser descrita como: combinando idéias internas e externas,
como também, trajetórias internas e externas para o mercado de modo a avançar o
desenvolvimento de novas tecnologias e a prática da inovação aberta se viabiliza de três
formas:
•De fora para dentro – se caracteriza pela cooperação, há muitos casos de empresas que
adotaram essa prática. Cooperação com fornecedores, clientes e universidades.
•De dentro para fora – se caracteriza pela disponibilização de patentes, desinvestimentos e o
começo do fim da era de P&D centralizados. A lógica é criar spin-outs.
• Acoplada – está relacionada à formação de uma vantagem competitiva através de redes de
inovação, o objetivo é articular conhecimento comuns, codesenvolvimento e recursos
(internos e externos) para inovar.
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Principios da Inovação aberta e fechada

Inovação fechada

Inovação aberta

Isto significa que dentro de uma empresa deve haver uma mudança na forma em que
as pessoas vêem a empresa e seu ambiente. A empresa deve considerar estabelecer
cooperação com instituições de pesquisa, universidades, seus fornecedores e mesmo com os
usuários de seus produtos.

1.2.2 VARIÁVEIS CRÍTICAS PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO
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As variáveis podem ser subdivididas da seguinte maneira:

1. Ambiente geral (externo): é constituído de um conjunto amplo e complexo de variáveis
externas que envolvem e influencia difusamente todas as empresas. Não é uma entidade
concreta com a qual a empresa possa interagir diretamente, mas um conjunto difuso de
condições genéricas e externas às empresas e que contribui de um modo geral para tudo
aquilo que ocorre dentro de cada empresa, para as estratégias adotadas e para as
conseqüências das ações empresariais. O ambiente geral é constituído das seguintes
variáveis: tecnológicas, políticas, econômicas, legislativas, sociais, demográficas e
ecológicas.
2. Ambiente específico (externo):’corresponde ao segmento do ambiente geral mais
imediato e próximo da empresa. É constituído pelas variáveis, como outras empresas,
instituições, grupos e indivíduos com os quais uma determinada empresa mantém
interface e entra em interação direta para poder operar. É o contexto ambiental mais
próximo da empresa e que lhe fornece as entradas ou insumos de recursos e informações,
bem como a colocação e distribuição de suas saídas ou resultados. As principais variáveis
são: consumidores ou usuários, fornecedores, concorrentes e grupos regulamentadores.

3. Ambiente interno: produtos de linha, novos produtos, promoção, comercialização,
sistema de informações, estrutura organizacional, tecnologia, suprimentos, parque
industrial, recursos humanos, estilo de administração, resultados empresariais, recursos
financeiros, controle e imagem institucional.

A Battle of Concepts é uma empresa de serviços em que o principal objetivo é gerar um
banco de dados com novas idéias produzidas através da interação via internet com um público
de 18 a 30 anos (primordialmente universitários). Essas novas idéias são moldadas por
propostas postas por empresas de grande porte
Visto esse quadro podemos definir as variáveis ambientais criticas dessa empresa como
sendo:
a) Ambiente geral: tecnológicas, sociais, econômicas e legislativas. A questão legislativa
tem um peso grande pois o tipo de negócio envolve transferência de propriedade
intelectual.
b) Ambiente específico: consumidores ou usuários e concorrentes.
c) Ambiente interno: promoção, sistema de informações, estrutura organizacional,
tecnologia, estilo de administração, resultados empresariais, controle e imagem
institucional.

Através dessa análise ambiental tanto externa como interna identificamos os elementos
que poderão proporcionar vantagens ou desvantagens competitivas para a empresa estudada.
16

Com o conhecimento das variáveis criticas ambientais que influenciam a BoC essas vantagens
e desvantagens são separadas e caracterizadas da seguinte e maneira:

Internas
• Pontos Fortes: características da empresa, tangíveis ou não, que podem ser
potencializadas para melhorar seu desempenho. (internas)

1. Promoção: A divulgação da empresa deve ser cada vez mais ampliada para aumentar o
numero de pessoas interessadas a participar dos desafios e o foco deve ser mantido para
que essa promoção atinja ambientes onde há a produção de conhecimentos (escolas
técnicas e universidades), mantendo a qualidade do portfólio de idéias produzido.
2. Sistema de informações: Quanto mais fácil a interação entre usuário – empresa,
universidades – empresas, contratantes – empresas, mais interessante ira se tornar a
participação nos desafios, maior será o leque de idéias produzido e maior será o interesse
dos clientes pelo serviço.
3. Estilo de administração: Por ser uma empresa que trabalha com um alto grau de
dinamismo, uso intensivo de tecnologia e que esta inserida em um ambiente com
formação de idéias e inovações constantes, o seu modelo orgânico de administração é o
mais adequado e o traz melhores resultados.

• Pontos Fracos: características da empresa, tangíveis ou não, que devem ser
controladas ou minimizadas para evitar influência negativa no seu desempenho (internas).

1. Controle e imagem institucional: É importante o controle de sua imagem e sua
credibilidade perante os participantes já que eles não podem de forma alguma deixar
duvidas sobre a impessoalidade do processo de escolha das idéias ganhadoras.
2. Tecnologia: A tecnologia também pode ser considerada um ponto fraco, pois como é uma
empresa que depende muito da mesma qualquer defasagem nesse quesito pode trazer
desvantagens com relação a concorrentes.
3. Promoção: O publico alvo das promoções, mesmo que esteja em constante crescimento,
ainda é pequeno se comparado, por exemplo, a Holanda (país aonde se deu a origem dessa
idéia empresarial). O portfólio de idéias ainda tem muito que evoluir e se a promoção não
for cuidadosamente direcionada as idéias esboçadas podem possuir uma qualidade baixa
e, conseqüentemente, pode gerar um descontentamento da empresa contratante.

Externas
17

•Pontos Favoráveis: situações externas, atuais ou futuras, que, se aproveitadas
adequadamente, podem influenciar a empresa positivamente. (externas)

1. Tecnológicas: A Battle of Concepts é uma empresa muito dependente de tecnologias
ligadas à comunicação via internet, ao armazenamento de dados digitais e a computação.
Nesse setor vemos um constante avanço que facilita cada vez mais a comunicação online
e o armazenamento de dados e possibilita uma grande capacidade de expansão das
atividades da empresa sem apresentar riscos iminentes ou futuros de estagnação.
2. Sociais: Cada vez se investe mais na educação dos jovens brasileiros e o numero de
pessoas que são alfabetizadas, terminam o ensino fundamental, médio e ingressam no
ensino superior aumenta.
3. Consumidores ou usuários: A empresa, por ser uma organização que oferece idéias e
inovações aos seus clientes, precisa ter uma fonte apropriada que origine as informações
(estudantes de ensino superior com conhecimentos e capacidades intelectuais suficientes
para gerar esse material). No Brasil o numero de estudantes de ensino superior aumenta
cada dia mais, o que acaba gerando um maior numero de usuários interessados nos
desafios e, conseqüentemente, há um crescimento no numero de idéias produzidas.

• Pontos Desfavoráveis: situações externas, atuais ou futuras, que, se não eliminadas,
minimizadas ou evitadas, podem influenciar a empresa negativamente. (externas)

1. Concorrentes: Apesar de ser uma nova forma de se conseguir um banco de dados com
idéias e conceitos inovadores, a BoC em suma é uma empresa de consultoria, concorrendo
com empresas que ofereçam serviços similares e tendo que demonstrar as vantagens do
seu sistema de coleta e triagem de informações.
2. Econômicas: O capital injetado na empresa vem diretamente de empresas privadas de
grande porte, as quais investem por, entre outras, as vantagens econômicas que o serviço
oferece. Alem disso a economia do país em que a empresa esta inserida sempre é de suma
importância, já que se a economia anda mal as empresas não terão capital suficiente para
investir neste tipo de serviço.
3. Legislativas: É um ponto importante a ser considerado já que as idéias produzidas devem
pertencer, juridicamente falando, de posse do contratante do serviço, portanto, deve haver
uma transferência dos direitos autorais sobre a idéia. Qualquer mudança na lei deve ser
acompanhada para que sejam tomadas, sem maiores problemas, as corretas procedências.

CAPÍTULO II – INOVAÇÃO NO BRASIL
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A era da inovação aberta no Brasil acontece com a criação de leis que estimulam a inovação.

Lei de Inovação - 10.973 Dez. 2004
Cria um ambiente propício às parcerias estratégicas entre empresas nacionais, poder público,
instituições científicas e tecnológicas e organizações de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de P&D que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Lei do Bem – 11.196 Nov. 2005
Oferece incentivos fiscais para apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica nas empresas
Os potenciais benefícios da inovação aberta podem ser:
•

Acesso ao conhecimento de ponta

•

Aumento da velocidade da Inovação

•

Aquisição de competências complementares

•

Possibilidade de compartilhar infra-estrutura

•

Divisão de riscos e investimentos

•

Contribuição para a formação de pessoal

Desde então o Brasil vem adotados medidas importantes relacionadas à inovação. No
congresso realizado esse ano, chamado: “O estado da inovação no Brasil: uma agenda para
estimular a inovação, o CNI (confederação nacional das indústrias) foi firmado um
compromisso com a inovação no país e uma agenda de inovação foi criada.
A proposta divulgada tem 10 pontos, são os seguintes:

1. Melhoria da infraestrutura e da cultura de propriedade intelectual
Política de propriedade intelectual pragmática
 Estabelecer uma política pragmática de PI que assegure ampla segurança jurídica ao
esforço de P&D das empresas nacionais, no Brasil e no mundo, ao IDE e às negociações
entre os atores que produzem conhecimento.
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Criar um fórum permanente sobre PI, para questões de âmbito nacional e internacional,
com expressiva representação empresarial.

Segurança jurídica e econômica em pi


Agilizar a concessão ou declarar a admissibilidade da PI para as empresas usufruírem
incentivos e/ou autorizações associados a esses direitos patentários (medicamentos,
incentivos fiscais para inovação etc.).



Editar decreto que regulamente a averbação de direitos e o registro de contratos de PI pelo
INPI, assegurando o sigilo das informações.

Estimular o conhecimento e o aproveitamento econômico da biodiversidade


Criação de mecanismos transparentes e ágeis de repartição de benefícios da exploração do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.



Elaboração de um novo regime de regulação de acesso aos recursos genéticos e seus
derivados, com a revisão completa desse marco legal, atendendo aos objetivos de
estimular a inovação e eliminar as barreiras ao desenvolvimento científico e tecnológico
postas pela legislação atual.

Aprimorar o marco legal de pi para a biotecnologia


Atualizar a Lei de Propriedade Industrial, possibilitando ampla proteção patentária para
produtos biotecnológicos, por meio da aprovação do PL 4.961/05, em trâmite no
Congresso Nacional, que possibilita o patenteamento de substâncias ou materiais
extraídos de seres vivos e que atendam aos requisitos de patenteabilidade previstos em lei;
ou, preferencialmente, por meio de edição de medida provisória que suprima da Lei de
Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96, inciso IX do art. 10 e inciso III do art. 18.

Proteção a cultivares


Rever a Lei nº 9.456/97, de forma a ampliar a abrangência da proteção a cultivares, para
qualquer gênero e espécie vegetal que seja, cumulativamente, distinta, homogênea e
estável e, também, ampliar o alcance do direito do obtentor, coibindo a comercialização
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indevida de cultivar protegido e regulando de forma mais precisa as exceções a esse
direito.

Melhoria operacional do inpi


Otimizar processos e informatizar o INPI para funcionamento pleno em 2012 e metas de
equiparação aos melhores padrões internacionais.



Contratação imediata e treinamento eficiente de mais 330 examinadores para reduzir o
backlog de patentes em quatro anos.

Serviços de informação patentária e novas agendas


Capacitar RH em PI para criar um ambiente propício à inovação e para a defesa do
patrimônio e do conhecimento brasileiro.




Estabelecer parceria INPI-Senai-Sebrae para prestação de serviços na área de PI.
Colocar na agenda a modernização do direito autoral como estímulo à economia digital.

2. Ênfase na formação de recursos humanos qualificados em
engenharia,“ciências-duras.” e ensino técnico

Ênfase na educação básica
 Aumentar os recursos para a educação básica, para atingir 5% do PIB em 2022.

 Aumentar a permanência do aluno na escola para um mínimo de 6 horas/dia e
viabilizar a adoção dos nove anos de educação fundamental.

 Formar, qualificar e valorizar os professores e gestores e instituir políticas salariais
com base no desempenho, diminuir a rotatividade e o absenteísmo.

Ênfase na formação de recursos humanos qualificados em engenharia, .“ciênciasduras.” e ensino técnico
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 Investir em bons sistemas de informação, de maneira a aferir o impacto do
aprendizado no desempenho do mercado de trabalho.

 Prover informação adequada aos jovens sobre vocações e oportunidades de
trabalho,com sistemas de informação ocupacional, de aconselhamento profissionale
de intermediação de mão de obra.

Ênfase no ensino técnico e profissional
 Apoiar a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e emprego –
Pronatec e estimular parcerias entre os setores público, privado e o Sistema .“S.” para
aumentar a oferta de cursos técnicos.

 Aumentar o financiamento para os cursos profissionalizantes com base em critérios de
desempenho e demanda do setor produtivo.

 Estimular programas educacionais e de treinamento com aprendizagem no local de
trabalho, de forma a aferir as reais necessidades de formação de mão de obra e
balancear a demanda com as preferências dos estudantes.

A agenda do ensino superior
 Formular um plano nacional de ensino superior, com metas quantitativas e qualitativas
das principais áreas, especialidades e modalidades de ensino, em especial para as
formações técnicas.

 Alocar os recursos públicos para a educação superior com base na meritocracia e na
eficiência, reduzindo a ociosidade e aumentando a produtividade do sistema.
Estimular a diferenciação e a flexibilidade dos modelos de ensino, com ênfase na
expansão dos cursos de curta duração e no ensino a distância.

 Estimular a cooperação universidade-empresa, disseminar uma cultura empreendedora
e a criatividade.

Uma ação emergencial para a engenharia
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 Elaborar um plano federal, articulando ações do MEC, MCT, MTE e MDIC, para
estimular uma ampliação emergencial do ensino de engenharia, com meta de duplicar
a formação de profissionais, por meio de uma chamada pública visando:
 ampliar a oferta de vagas em cursos de longa e de curta duração;
 reduzir a ociosidade e melhorar a produtividade da formação superior;
 melhorar a qualidade dos cursos de engenharias;
 estimular parcerias com instituições internacionais;
Maior mobilidade para mão de obra qualificada
 Flexibilizar a legislação referente à autorização de trabalho a estrangeiros (Lei nº
6.815/80), de forma a facilitar a imigração de mão de obra qualificada.

 Estimular o estudo no exterior, em parceria com empresas interessadas na qualificação
de seus profissionais ou em processo de internacionalização.

 Priorizar o envio de jovens para cursos de pós-graduação em temas que facilitem
realizar a transferência reversa de tecnologias acessadas no exterior.

Inovação e empreendedorismo
 Estimular iniciativas do Sebrae e do conjunto do Sistema .“S.” de apoio ao
empreendedorismo e à criatividade no âmbito das empresas.

 Ampliar para o ensino básico as práticas de olimpíadas e jogos para estímulo ao
empreendedorismo e à criatividade.

 Ampliar o número de prêmios e as medidas de incentivo ao empreendedorismo.
 Valorizar e estimular, em todos os níveis de ensino, através de diretrizes curriculares e
da difusão de boas práticas, a cooperação e o trabalho em equipe.

3. Aprimoramento do marco legal de apoio à inovação
Lei do bem: ampliação dos incentivos
 Alterar a legislação de incentivos permitindo que os dispêndios com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica possam ser abatidos
efetivamente em dobro, por meio da mudança do artigo 19 da Lei do Bem.
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Incentivos para p&d menos pró-cíclicos
 Alterar a legislação (§ 5o do art. 19 da Lei do Bem) para indicar que o valor que
exceder o lucro real e a base de cálculo da CSLL poderá ser aproveitado em períodos
posteriores, observando, para tanto, o mesmo procedimento relativo aos prejuízos
acumulados em períodos anteriores (utilização limitada a 30% do lucro auferido em
cada exercício).

Ampliar o universo de empresas incentivadas
 Estender o benefício previsto na Lei do Bem para P&D às empresas que operam
também pelo regime de lucro presumido e às empresas que optam pelo Simples
Nacional, modificando a legislação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica .– IRPJ e
da Lei do Simples, criando, com a contrapartida da criação de obrigação assessória,
para as empresas beneficiadas, uma forma de escriturar as despesas em P&D.

Permitir a contratação de p&d externa
 Eliminar qualquer restrição para a contratação de outras empresas para a realização de
P&D externo, ainda que não tributadas pelo lucro real, deixando claro que o benefício
fiscal da Lei do Bem só poderá ser utilizado pelo contratante por meio de nova
redação do artigo 18 da Lei do Bem.

Maior eficácia do incentivo para P&d associado a patentes
 Tornar efetivo o adicional de 20% de incentivo concedido na Lei do Bem para
empresas cujos projetos de P&D resultem em patentes, substituindo a concessão da
patente por uma declaração do INPI de admissibilidade da patente, nos termos
previstos no Tratado de Cooperação sobre Patentes, admitir que os gastos realizados
possam ser corrigidos pela Selic e deixar claro que a proteção do direito patentário
pode ser feita em qualquer país e não apenas no Brasil.

Maior eficácia para o incentivo para p&d relacionado à contratação de
mestres e phds
 Tornar efetivo o incentivo às atividas de P&D subtendido na subvenção prevista na
Lei do Bem para contratação de mestres e doutores, transformando-o num incentivo
fiscal, por meio do direito a abatimento em dobro das despesas com profissionais com
estas qualificações dedicados exclusivamente às atividades de desenvolvimento
tecnológico na empresa, sem prejuízo do que já previa a legislação do imposto de
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renda, por um período de três anos contatos a partir da data de contratação do
pesquisador.

Maior eficácia aos incentivos para recursos humanos qualificados
 Dar mais eficácia aos incentivos previstos na Lei do Bem, admitindo-se, além da
contratação externa, a possibilidade da transferência interna de pessoal técnico, com
qualificação de mestres e doutores, comprovando-se com o registro profissional a
realização de atividade de pesquisa, superando as restrições do incentivo apenas para o
pessoal contratado, e permitir que o pesquisador contratado possa atuar em outras
áreas da empresa, eliminado a exigência de dedicação exclusiva para P&D.

Admitir incentivos para gastos em p&d com não residentes, desde que proporcionais aos
esforços feitos no brasil
 Admitir que um determinado percentual (10%) das despesas de pesquisa e
desenvolvimento seja realizado com não-residentes, de forma a viabilizar a aquisição
de bens ou serviços no exterior (insumos, consultorias especializadas, capacitação de
pessoal no exterior etc.) ou ainda possibilitar que as empresas em processo de
internacionalização sejam incentivadas a inovar, com a ressalva de que este incentivo
seja proporcional à capacitação tecnológica da empresa no Brasil.

Admitir que a subvenção econômica para p&d abarque também despesas de capital


Criar uma modalidade de contribuição de capital para atividades de P&D do setor
privado, expressamente autorizada em lei especial, alterando a legislação federal em
diversos aspectos (Lei nº 4.320/64; Lei nº 12.309/10, Lei nº 11.540/07 e Lei nº
10.973/04), de forma a possibilitar ajuda financeira a despesas de capital associadas a
projetos de P&D, como fazem muitos países.

Viabilizar que o funtec (bndes) possa apoiar, de forma direta, projetos de p&d de
empresas, na forma de subvenção e de contribuição de capital
 Possibilitar que o Funtec/BNDES apoie diretamente empresas, na forma de subvenção
econômica ou contribuição de capital, retirando as restrições hoje existentes na
operação deste Fundo.

4. Sermos mais ativos na atração de centros de P&D de empresas
estrangeiras articulando e coordenando melhor as ações públicas e
privadas.
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Maior articulação e coordenação da ação governamental

 Transformar a recém-criada “Sala de inovação”, que reúne diversos organismos de
governo para atender empresas interessadas em estabelecer centros de P&D no Brasil,
em um empreendimento mais operacional e mais pró-ativo.
 Incentivar a captura de projetos de caráter global pelas agências de fomento, através
do apoio aos investidores ou às subsidiárias estabelecidas no país.
Convergência de políticas públicas voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação

 Necessidade da convergência de políticas de Estado voltadas à indústria serviços,
Inovação e P&D, notadamente dos mecanismos de financiamento atualmente
existentes, quais sejam: BNDES, Finep, Capes, FAPs e outros.

Propriedade intelectual (pi)
 Definição de um arcabouço de propriedade intelectual pragmático, que sinalize
posicionamento brasileiro como de efetivo comprometimento com os direitos de
propriedade intelectual e com a segurança jurídica necessária aos acordos de
cooperação entre todos os atores do sistema de inovação.
 Necessidade de se adequar a sistemática de propriedade intelectual ao modelo de
investimento em P&D de cada empresa, analisando caso a caso as demandas por
flexibilidades e modelos de comercialização do capital intelectual.

Recursos humanos
 Necessidade de mecanismos que ajustem o custo nacional da contratação de recursos
humanos qualificados ao padrão internacional e tornem o Brasil mais competitivo em
termos globais (desoneração de encargos, subvenção efetiva para contratação de
pessoal qualificado etc.).

 Criar mecanismos de apoio à atração de pesquisadores e profissionais de alta
qualificação estrangeiros, tanto por empresas como por instituições de pesquisa.

5. Apoiar a internacionalização das empresas brasileiras e de suas
atividades de P&D, para capacitá-las a competir globalmente.
Políticas abrangentes para diferentes estágios
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 As políticas de apoio à internacionalização precisam dar conta de necessidades
distintas das empresas, em função do estágio em que se encontram neste processo.

Reconstituição do gt de internacionalização na camex e diálogo com a mei
 Instituir um mecanismo de diálogo entre o GT e a MEI, acerca da temática exclusiva
da inovação e internacionalização.

Adequado tratamento tributário do brasil ao ide de nossas empresas

 O Brasil já assinou 30 ABTs, mas este número é inferior aos números vigentes na
maioria dos países emergentes, sendo necessário ampliar a abrangência desses
acordos, em especial com países relevantes para o IDE brasileiro;
 É preciso também adequar as práticas tributárias brasileiras às doutrinas
internacionais, estabelecendo limites à interpretação unilateral dos acordos firmados,
em especial sobre o significado de tributação na fonte .– questão essencial à definição
sobre onde os rendimentos serão tributados.

Adequação das linhas de financiamento e garantias
 Criar instrumentos de financiamento e de garantias e seguro de créditos específicos
para diferentes modalidades de internacionalização e adequados a empresas de portes
variados, como fazem outros países, reforçando as iniciativas da unidade do BNDES
para operações de captação e financiamento às empresas no exterior.

Disponibilidade de instrumentos de mitigação de riscos do ide
 Negociar acordos de proteção de investimentos (APPIs) com os países de destino dos
investimentos brasileiros, de forma a garantir os direitos do investidor contra riscos
políticos e de expropriação.
 Implantar um sistema pouco oneroso de contratação de garantias de cobertura contra
riscos de restrições à transferência de lucros e dividendos, repatriação de capital e
expropriação do investimento.
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Mecanismos de apoio ao processo de internacionalização
 Reforçar as ações de agências governamentais, como a APEX e o MRE, para apoio e
assistência técnica às empresas em estágios iniciais de internacionalização e para a
identificação de onde se encontram as novas tecnologias, os mercados mais exigentes
e os usuários mais avançados (informações sobre condições dos mercados, legislação
local, riscos, trâmites para migração de executivos e pessoal etc.).

Integração das políticas de apoio à inovação e à internacionalização

 Admitir que até 10% das despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) Incentivadas
pela Lei do Bem sejam realizadas com não-residentes, facilitando o desenvolvimento
tecnológico, a geração e a aquisição de PI.

 Apoiar a constituição de clusters e centros internos de competências, junto às
empresas ou em parcerias com ICT, capazes de realizar a transferência reversa de
tecnologias acessadas no exterior.

6. Maior articulação entre a política de inovação e a política de comércio
exterior
Coordenação de políticas
 Superar a completa desarticulação que existe entre a política tecnológica e a política de
comércio exterior, inclusive com uma revisão das responsabilidades das agências
governamentais e com uma atualização do desenho institucional que dá suporte a
essas políticas.
 Ampliar as intersecções entre a área de C&T e inovação e a área de comércio exterior
para além da participação do MCT no comitê executivo da Camex, com a criação de
um GT da Camex para o tema tecnologia e inovação.

 Criar no âmbito da institucionalidade da área de C&T uma interface explícita com
comércio exterior, por meio da reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e da Finep.
Criar programas específicos focados na agenda de Comércio exterior e
desenvolvimento tecnológico
 Fazer opções setoriais e/ou privilegiar segmentos e empresas intensivas em tecnologia,
combinando instrumentos horizontais de política com ações setoriais estratégicas que
identifiquem oportunidades relevantes para o Brasil no mercado mundial.
28

 Mapear oportunidades estratégicas relevantes para o Brasil no mercado mundial,
articulando políticas tecnológicas e políticas de comércio para esses setores.

 Ampliar os benefícios fiscais concedidos para inovação, quando o foco dos projetos
for o mercado externo e conceder linhas de crédito subvencionadas para essas
modalidades de exportação.
 Estruturar um programa específico para seleção de projetos de base tecnológica
voltados ao mercado exterior, envolvendo cadeias produtivas ou grupo de empresas.

 Utilizar ações de encomenda de projetos do tipo Plataformas Demonstradoras de
Tecnologias, já comentados nesta agenda, para o desenvolvimento de competências
internas de cadeias produtivas voltadas para o mercado internacional.

Apoio à aquisição de ativos estratégicos no exterior e à internacionalização das
empresas brasileiras
 Apoiar, na forma já descrita nesta agenda, a internacionalização das empresas
brasileiras, em especial a aquisição de ativos estratégicos no exterior, que abreviema
trajetória de aprendizado tecnológico das empresas.
 Incentivar uma maior cooperação e parcerias entre empresas, centros de pesquisa
brasileiros e estrangeiros, integrados a projetos de exportação de base tecnológica ou
à aquisição de tecnologias voltadas projetos de exportação ou com significativa
contribuição ao balanço de pagamento.

Apoio à infraestrutura tecnológicade suporte à exportação
 Definir políticas específicas capazes de criar externalidades benignas para o setor
exportador que melhorem a eficiência técnica de produtos e processos, a qualidade
dos bens finais, enfrentem barreiras técnicas e induzam maior grau de inovação.
 Reforçar o programa Progex, com uma base de atendimento empresarial baseada numa
rede de prestadores de serviços técnicos e tecnológicos ancorada no Senai e em
institutos tecnológicos.

7. Apoio para inovação e P&D para PMEs
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Reduzir os diferenciais de produtividade entre pmes e grandes empresas
 O principal objetivo das políticas de apoio à inovação para PME no Brasil deve ser a
redução do diferencial de produtividade entre estas empresas e as grandes empresas
brasileiras. Esta agenda implica reconhecer que boa parte das ações necessárias é mais
de difusão de tecnologia e de boas práticas de gestão do que de desenvolvimento
tecnológico.
 Dar ênfase no apoio governamental às ações de difusão de tecnologia, treinamento e
melhoria da gestão da inovação das PMEs, difusão de conceitos e de boas práticas.
 Dar capilaridade às ações de apoio às PMEs, nos moldes das ações do Sebrae de
constituição de agentes de inovação, com apoio de uma rede de parceiros nas
federações de indústria e no Senai.

Cadeias produtivas
 Estabelecer programas e metas de competitividade por cadeias produtivas, com foco
na elevação da produtividade de PMEs fornecedoras, com apoio das grandes empresas
e programas de inovação setoriais.

 Apoiar o fortalecimento dos institutos tecnológicos das associações setoriais, com foco
em inovações incrementais e difusão de tecnologia.

 Utilizar a encomenda de projetos de Plataformas Demonstradoras de Tecnologias para
o desenvolvimento de clusters de empresas, com foco em PMEs já instaladas e novas
PMEs de base tecnológica.

Arranjos produtivo locais – apls
 Apoiar arranjos produtivos locais como forma de atuar em larga escala na melhoria da
inovação nas PMEs.
 Dar foco nos programas de inovação para APLs na elaboração de planos de
negócios,melhoria da gestão da inovação e difusão de tecnologias, com apoio das
agências de fomento a essas modalidades de ação.
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Infraestrutura tecnológica
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 Fortalecer os serviços técnicos e tecnológicos voltados às PMEs com apoio do Sebrae
e do Senai e das agências de fomento, com ênfase no fortalecimento das redes
metrológicas de ensaios e calibragens.
 Ampliar as ações de parcerias entre INPI, federações de indústria, associações
setoriais, Sebrae e Senai, de apoio à capacitação de PME na gestão de suas políticas de
propriedade intelectual.

Incentivos fiscais


Estender o benefício previsto na Lei do Bem para atividades de P&D às empresas que
operam também pelo regime de lucro presumido e às empresas que optam pelo
Simples Nacional, modificando a legislação de IRPJ e da Lei do Simples, criando,
com a contrapartida da criação de obrigação assessória, para as empresas beneficiadas,
uma forma de escriturar as despesas em P&D, como já explicitado nesta agenda.

Pequenas e médias empresas de base tecnológica
 Apoiar o desenvolvimento de um sistema financeiro de suporte às PMEs de base
tecnológica, através da constituição de uma indústria de capital de risco, integrando e
fortalecendo as ações do BNDES e Finep (BNDESpar, Inovar e Prime).
 Introduzir mecanismos mais flexíveis e automáticos para as linhas do BNDES e Finep
voltadas para PMEs de base tecnológica, nos moldes do cartão BNDES.
 Ampliar e fortalecer as ações de mobilidade de pesquisadores amparadas na Lei de
Inovação, através de linhas de crédito e apoio ao capital semente, nos moldes do
Inovar e do Criatec.

8. Apoio a projetos estruturantes e P&D em grande escala
Implantar sistemáticas de avaliação e acompanhamento de projetos
 Adotar sistemáticas de acompanhamento da implementação e de avaliação de
resultados dos grandes projetos, que tornem transparente para a sociedade e órgãos de
controle os benefícios deste tipo de aplicação de recursos.

Criar mecanismos de seleção de projetos estratégicos
 Implantar mecanismos adequados, baseados em negociações abertas e transparentes,
de apoio a projetos estratégicos de grande impacto, que superem a prática de
pulverização de recursos e multiplicação de pequenos projetos, e que mobilizem
cadeias produtivas, universidades e institutos tecnológicos, a partir de objetivos
econômicos claros, preferencialmente voltados ao mercado exterior, para serem
aplicados nas áreas estratégicas da política industrial e de inovação, com alocação
adequada de recursos.
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Apoiar projetos de p&d pré-competitivo
 Apoiar projetos de P&D pré-competitivo, a exemplo de plantas-pilotos e de plantas de
demonstração, como detalhado nesta agenda, por meio do compartilhamento do risco e
da propriedade intelectual, nos moldes das melhores práticas internacionais.

Fomentar despesas de capital e não apenas custeio
 Utilizar recursos de subvenção a projetos do setor privado para dar suporte também a
gastos de capital e não apenas de custeio, tal como detalhado nesta agenda, de forma a
viabilizar a infraestrutura tecnológica de grandes projetos, nos moldes das melhores
práticas internacionais.

Arranjos jurídico-institucionais e cronogramas adequados
 Evitar engenharias financeiras complexas para grandes projetos,
compartilhamento excessivo e desnecessário da responsabilidade e do fomento

com

entre muitas agências ou criar mecanismos mais ágeis para a cooperação entre agências, com
a definição de uma instituição-âncora, responsável pelo acompanhamento, avaliação e
desembolso dos recursos e com prestação de contas unificadas.

 Adotar sistemas profissionais de gestão de grandes projetos, com governança
apropriada e eventual seleção de gestores privados ou de um prime contractor, a partir da
identificação das competências necessárias para desempenhar estas funções e de um processo
negociado com os partícipes.

 Implantar sistemáticas de consórcios ou de criação de Sociedade de Propósito
Especifico .– SPEs para organização institucional de projetos complexos e de médio e
longo prazo, com definição das responsabilidades e direitos das partes, mas com
governança própria e capacidade gerencial apropriada.

Implantar uma sistemática de encomenda de projetos de plataformas demonstradoras
de tecnologias
 Projeto de construção de um protótipo que incorpore diversas tecnologias ainda em
fase de desenvolvimento.
dadasnos
as vantagens
comparativas
instaladas.
 Base
desafios propostos
por uma
agenda de longo prazo comum ao setor e
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 Envolvimento .– e desenvolvimento .– do cluster: empresa-âncora; PMEs já
instaladas; novas PMEs de base tecnológica; empresas de outras indústrias
com competências complementares e ICTs.
 Utilização do mecanismo de compras governamentais, previsto na Lei da Inovação e
regulado por lei própria.

9. Programas setoriais de inovação
Planos setoriais de inovação compartilhados com grandes empresas-âncoras
 Atuar junto à cadeia empresarial a partir de grandes empresas que organizam
hierarquicamente estas cadeias, na medida em que definem os produtos e as
engenharias de produto (montadoras, prime contractor etc.), estruturando programas
setoriais de inovação, com metas e objetivos acordados entre o governo e o setor
privado e definidos ao longo do tempo, a partir da articulação dos fornecedores e de
ICTs associadas, nos moldes do Prominp da cadeia de petróleo e gás.

P&d pré-competitivo compartilhado entre várias empresas
 Atuar de forma mais geral junto a um setor econômico, criando externalidades através
de ações de P&D pré-competitivo compartilhado entre várias empresas ou atuando
junto a outros aspectos que condicionam a inovação setorial (recursos humanos,
cooperação, regulação etc.), de forma igualmente negociada com o setor, e com metas
e objetivos escalonados no tempo.

Difusão e inovação incremental setoriais



ações pontuais de inovação incremental, de difusão de tecnologia ou de resolução de
gargalos, como formação de recursos humanos, que atendam ao imperativo de
competitividade no curto prazo e que sejam relevantes para reduzir a heterogeneidade
do tecido industrial brasileiro e contribuam para redução dos diferenciais de
produtividade do setor.

Ações estratégias de longo prazo
 Ações estratégias de longo prazo visando a uma melhor inserção internacional
do Brasil ou à substituição de importações, organizadas a partir de grandes projetos e
encomendas feitas a empresas líderes e sua cadeia de fornecedores.
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10. Apoio a projetos de P&D pré-competitivo

Definir que p&d pré-competitivo e elegível para apoio público
 Incorporar às políticas operacionais das agências o entendimento de que as atividades
de P&D pré-competitivo são elegíveis para apoio público plantas pilotos ou de provas
de conceito; plantas de demonstração e primeira planta em escala comercial).

Estabelecer valores e parâmetros de apoio à p&d pré-competitivo adequado ao risco
tecnológico
 Dar apoio variável a cada fase do escalonamento dos projetos, buscando alcançar os
parâmetros internacionais: P&D básico .– 100% de fomento; desenvolvimento
tecnológico .– 80%; prova de conceito ou planta-piloto .– 50%; planta de
demonstração .– 50%; primeira planta comercial .– 10% de apoio público.

 Aportar recursos compatíveis com as reais dimensões dos projetos, selecionando
prioridades e evitando a pulverização de recursos em muitas iniciativas com
percentuais reduzidos de fomento.

Fomentar despesas de capital, e não apenas custeio
 Admitir o uso de recursos de subvenção a projetos do setor privado para gastos de
capital e não apenas de custeio, tal como detalhado nesta agenda.
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Empregar arranjos jurídico-institucionais adequados
 Evitar engenharias financeiras complexas, com compartilhamento excessivo e
desnecessário da responsabilidade e do fomento entre muitas agências, como já
detalhado nesta agenda.
 Implantar sistemáticas de consórcios ou de criação de SPEs para organização
institucional de plantas-pilotos e de demonstração, como já detalhado nesta agenda.
Empregar arranjos jurídico-institucionais adequados
 Evitar engenharias financeiras complexas, com compartilhamento excessivo e
desnecessário da responsabilidade e do fomento entre muitas agências, como já
detalhado nesta agenda.
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Implantar sistemáticas de consórcios ou de criação de SPEs para organização
institucional de plantas-pilotos e de demonstração, como já detalhado nesta agenda, de
forma compatível com o funcionamento deste tipo de infraestrutura de pesquisa.

Apoiar, de forma preferencial, diretamente as empresas
 Apoiar diretamente empresas, com fomento na modalidade de subvenção, com o
objetivo de abreviar a colocação destas tecnologias no mercado.

 Adotar modalidades de compartilhamento da propriedade intelectual variáveis, em
função do percentual de recursos públicos envolvidos e porte das empresas privadas e
instituições de pesquisa parceiras.

2.0 O FUTURO DA INOVAÇÃO ABERTA NO BRASIL
Cada vez mais as empresas têm se sentido à vontade para abrir suas portas à ideias
externas, não só pela necessidade, mas por saber que nem todo conhecimento necessário para
o sucesso do negócio se encontra internamente.
Antigamente as empresas líderes faziam pesados investimentos em suas áreas de P&D
internas, como estratégia para atrair e reter talentos, oferecendo-lhes os melhores recursos e
infraestrutura para garantir bons resultados, os concorrentes só poderiam tentar competir no
mercado se conseguissem levantar recursos para criar seus próprios laboratórios, em
proporções equivalentes às dos líderes. Como ilustração desse fenômeno, em 1981 os
investimentos privados nos Estados Unidos estavam concentrados (71%) nas grandes
corporações com mais de 25 mil funcionários; em 2005, essa concentração tinha caído para
apenas 37,5%. Por outro lado, empresas com menos de mil funcionários, que representavam
apenas 4,5% desses investimentos em 1981, aumentaram sua participação para 24% em 2005.
Com todas as mudanças ocorridas na legislação, na tecnologia e nas pessoas, há um
cenário favorável em prol da inovação.
Em pesquisa realizada pela consultoria Innoscience, ““Estágio Atual da Gestão da
Inovação”, os líderes das empresas estão pensando em inovação, em maior ou menor grau.
Logo abaixo, alguns dados dessa pesquisa.
Em relação as barreiras para inovar, os seguintes motivos foram dados:

Pressão por resultados imediatos
Falta de coordenação e direcionamento da inovação
Cultura de aversão ao risco
Falta de mecanismos de incentivo e reconhecimento
Despreparo das lideranças quanto à inovação
Limitação de recursos financeiros

48%
40%
38%
46%
41%
41%
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Já quando perguntados sobre as melhorias que pretendem fazer no próximo ano (2011), para
estimular a inovação dentro da empresa, as respostas mais frequentes foram as seguintes:

Outros dados:

 Para 57% dos pesquisados, a inovação está entre as três maiores prioridades e,
para 43% é a principal prioridade enquanto que para os mais insatisfeitos a inovação
é uma das 10 prioridades.

Em relação a satisfação com o retorno dos investimentos em inovação, os números são os
seguintes:
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Sobre a estrategia de inovação:

Já no campo da inovação aberta, há muito o que ser explorado, ainda assim é um
cenário positivo pois 55% dos respondentes afirmam que suas empresas utilizam arceiros,
fornecedores, clientes e universidade na geração e refinamento de ideias de potencial
inovador. Considerando a incipiência do tema e os receios naturais de abrir o processo de
inovação constitui-se um contingente significativo. Segundo a pesquisa, aproximadamente
50% dos participantes considera que os funcionários ainda são a maior fonte de ideias,
estando à frente, inclusive, de seus clientes. Pode-se perceber que há potencial para explorar,
como fonte de ideias, tambémas universidades e fornecedores num processo mais amplo de
“inovação aberta”.

38

O governo também têm se destacado com a criação de orgãos para fomentar a
inovação. Em 1967 foi criada a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma
empresa pública vinculada ao MCT. O objetivo da FINEP é institucionalizar o Fundo de
Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965. Posteriormente, a FINEP
substituiu e ampliou o papel até então exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e seu Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico
(FUNTEC), constituído em 1964 com a finalidade de financiar a implantação de programas
de pós-graduação nas universidades brasileiras. NO site do órgão (www.finep.gov.br) é
possível conferir a declaração corporativa da empresa:
Missão
Promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à
Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras
instituições públicas ou privadas.
Visão
Transformar o Brasil por meio da inovação.
Perfil de Atuação
Atuar em toda a cadeia da inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e
de impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil.
Essa capacidade de financiar todo o sistema de C,T&I, combinando recursos reembolsáveis e
não-reembolsáveis, assim como outros instrumentos, proporciona à FINEP grande poder de
indução de atividades de inovação, essenciais para o aumento da competitividade do setor
empresarial.
O apoio da FINEP abrange todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de um projeto:
pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovações e desenvolvimento de produtos, serviços e
processos. A Financiadora apoia também a incubação de empresas de base tecnológica, a
implantação de parques tecnológicos, a estruturação e consolidação dos processos de
pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas e o desenvolvimento
de mercados.
A Financiadora não concede bolsas de estudo, não fornece recursos para capital de
giro, não lança editais para apoio a eventos, não apoia projetos para pessoas físicas e nem a
compra de equipamentos que não estejam ligados a projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação.
A FINEP tem um projeto chamado “Inova Brasil” que é um programa de crédito
reembolsável (que precisa ser devolvido) voltado para médias e grandes empresas, que dá
apoio de até 90% do valor total do projeto para planos de investimentos estratégicos em
inovação, de acordo com a Política de Desenvolvimento Produtivo –- PDP, do Governo
Federal. Os encargos vão de 4% a 8% e ele funciona em fluxo contínuo, ou seja, não depende
de lançamento de editais.
O programa possui três linhas de crédito: capital inovador, inovação tecnológica e préinvestimento. As linhas incluem projetos inovadores de natureza tecnológica e que envolvam
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risco tecnológico, projetos que capacitem as empresas a desenvolver atividades inovativas,
projetos de pré-investimento e de engenharia consultiva.
Outra ação governamental em parceria com o ministério do trabalho e emprego, foi a
criação de um programa de inovação voltado para os jovens, cujo objetivo é o de dotar
jovens e empresas com mais inovação e maior competitividade, através de processos de
formação e estágios, promovendo a formação de jovens quadros, incentivar processos de
inovação, fomentar a criação e a estabilidade no emprego. Este Programa visa a inserção em
PME de jovens quadros no campo da gestão e da inovação. Algumas intenções do programa:







Contribuir para os processos de inovação e desenvolvimento nas PME;
Possibilitar aos jovens com qualificação de nível superior o acesso a estágios
profissionais em contexto real de trabalho que facilitem e promovam as suas competências
sócio-profissionais e a inserção na vida activa;
Facilitar a inserção de jovens quadros em áreas potenciadoras de processos de
mudança e desenvolvimento organizacional nas PME;
Aumentar a intensidade tecnológica dos processos produtivos das PME;
Promover o ajustamento às necessidades das PME, das competências de jovens com
qualificações de nível superior.

CAPÍTULO III - AMBIENTE ACADÊMICO E INOVAÇÃO
Dentro do ambiente acadêmico vêm ocorrendo mudanças positivas no campo da
inovação, as univesidades têm se voltado para criar uma cultura de inovação através de
núcleos, grupos de estudos que orietam e incentivam os estudantes as práticas de inovação.
3.0 UNICAMP
A Unicamp possui uma agência de inovação, a Inova Unicamp, um órgão responsável
pela gestão da propriedade intelectual gerada na universidade. Dessa maneira, o pesquisador
da Unicamp conta com a Agência para proteger suas invenções.
A Agência de Inovação da Unicamp atua através das seguintes ações:






estimulando novas formas de parcerias e articulando as atividades já existentes na
Unicamp dirigidas ao relacionamento com a sociedade: empresas, setor público,
institutos e fundações;
potencializando e ampliando a sinergia das ações dos vários órgãos da Unicamp que
mantêm relacionamentos externos. Cursos de extensão e especialização, projetos de
P&D cooperativos, consultorias, pareceres técnicos, licenciamento de patentes,
ensaios e certificação, contratação de egressos da Unicamp e oferta de estágios
qualificados são formas de relacionamento usuais da universidade com empresas e
governo;
ampliando essas formas de cooperação e facilitando o acesso das empresas e dos
órgãos públicos às atividades que a universidade realiza ou pode realizar, buscando
tornar esse relacionamento mais efetivo e profícuo para todos, estimulando a
apresentação de demandas e a identificação de novas oportunidades de interesse
comum, desenvolvendo um verdadeiro sistema de parcerias estratégicas, inclusive
através de uma atenção mais especializada e na assessoria à elaboração de acordos;
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responsabilizando-se pela gestão da propriedade intelectual (PI) gerada no âmbito da
Unicamp - proteção de marcas, produtos e processos e elaboração de contratos de
licenciamento - e pela elaboração de proposta de política de PI da Unicamp, que
saliente seu caráter estratégico para a universidade. Essa é uma ação voltada
prioritariamente para a busca de oportunidades de licenciamento e de parcerias com
empresas, e que se destina a estimular as atividades de pesquisa da universidade;
auxiliando os pesquisadores no licenciamento das inovações e na redação e depósito
da patente, no registro de software e de outras formas de PI, na identificação de
produtos ou processos patenteáveis e licenciáveis, procurando reforçar a cultura de
proteção da tecnologia e simplificando os procedimentos de comercialização e de
registro de PI; responsabilizando-se também pelas atividades de parceria com o
governo e setor privado no estímulo ao surgimento de empresas de base tecnológica e
no fortalecimento das atividades de P&D do setor privado, através do trabalho
conjunto com agências de fomento e investidores privados de capital de risco, bem
como pela ação de incubação de empresas e atuando, em nome da Unicamp, na
implantação e no desenvolvimento do parque tecnológico do entorno da universidade.

Há um site onde gerido pela agência de inovação da unicamp onde são postadas notícias
relevantes da área de inovação (http://www.inovacao.unicamp.br ), essa agência de inovação é
fomentadora do conceito dentro e fora da universidade, promove palestras sobre
empreendedorismo, propriedade intelectual e temas relevantes.

3.1 USP
A USP possui o IEA (Instituto de Estudos Avançados), o IEA gerencia um projeto
chamado “Observatório da Inovação e Competitividade”.
O objetivo principal do Observatório da Inovação e Competitividade é fazer
pesquisas sobre como se dá o processo de inovação nos mais diversos campos. Como o
próprio termo “Observatório” indica, os trabalhos desenvolvidos aqui buscam enxergar longe,
algo que vá para além dos muros da academia. Os estudos produzidos podem ser usados como
fio guia para que políticas públicas de incentivo à inovação possam ser implementadas.
O diálogo entre os setores público, privado e a academia é algo priorizado pelas
atividades do Observatório. As pesquisas e os debates aqui desenvolvidas se tornam um
mecanismo que une temáticas diretamente vinculadas às necessidades dos setores público,
privado e academia.
É possível acompanhar pelo site todas as palestras ao vivo, além de ter um histórico de todas
as palestras que já aconteceram (http://www.observatoriousp.pro.br).

3.2 PUC-SP
A PUC/SP possui diversos grupos de estudos, onde graduandos, professores, pósgraduandos, mestrandos e doutorandos se encontram. Estes grupos têm o objetivo de fomentar
o debate, promover o interesse pela pesquisa e gerar conhecimentos.
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O NEF (núcleo de estudos do futuro) é um Núcleo de Estudos ligado ao programa de
pós gradução em Economia e Administração da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, cujo objetivo principal é estudar o futuro, imaginar como o futuro pode ser, como
contornar os possíveis problemas, gerar soluções sustentáveis e criativas.
Atividades do NEF
 Selecionar painéis de especialistas, integrando um grupo diversificado de indivíduos
com o objetivo de continuamente avaliar e analisar os temas de longo prazo mais
significativos.
 Coordenar uma rede de comunicação entre especialistas em Estudos do Futuro e
Prospectiva com um sistema internacional de informações de acesso público.
 Traduzir os questionários do Global Lookout e desenvolver uma versão brasileira.
 Identificar e entrevistar lideranças políticas, empresariais, do terceiro setor para
eventuais estudos a serem definidos, estimulando sempre a visão de futuro.
 Disseminar o pensamento prospectivo através de eventos, pesquisas e diversas outras
vertentes do conhecimento.

O Núcleo pretende desenvolver atividades relacionadas em três dimensões:




Desafios Globais através do Projeto Milênio da Universidade das Nações
Unidas http://www.acunu.org
Desenvolvimento Organizacional e Organizações de Aprendizagem através da SOL Society for Organizational Learning http://www.solonline.org
Desenvolvimento de Lideranças e Potencial Humano através do ELOS Espiritualidade e Liderança para Organizações Saudáveis http://www.elos-wba.com.br

O NEF além dos trabalhos externos de consultoria, desenvolve internamente palestras
para a comunidade acadêmica. Mensalmente ocorre reuniões chamadas de ‘encontros com o
futuro’, onde especialistas são levados até a universidade com o objetivo de promover um
debate sadio a respeito de algum tema relevante para a sociedade. Esses encontros têm
duração de aproximadamente 3h e são gravados para posteriormente ficarem disponíveis na
biblioteca da universidade.
A PUC/SP também gerencia o PUC INOVAÇÃO, projeto que tem tem por objetivo
fomentar a captação de recursos, prestação de serviços em geral bem como de incentivo e
desenvolvimento de parcerias estratégicas na obtenção de produtos, serviços, tecnologias e
imagem com valor agregado, preservando a prática acadêmica humanista, solidária e cristã da
instituição e a melhoria constante de sua inserção qualitativa na sociedade.
Esse projeto publica semestralmente as melhores pesquisas de alunos da graduação, é
o chamado BISUS – Boletim de inovação e sustentabilidade.
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3.3 TEDx
TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) é uma
fundação privada sem fins
lucrativos dos Estados Unidos mais conhecida por suas conferências na Europa, Ásia e
Estados Unidos destinadas à disseminação de ideias. Segundo as palavras da própria
organização, "ideias que merecem ser disseminadas”. Suas apresentações são limitadas a
dezoito minutos, e os vídeos são amplamente divulgados na Internet.
O grupo foi fundado em 1984, e a primeira conferência aconteceu em 1990.
Originalmente influenciada pelo Vale do Silício, sua ênfase era tecnologia e design, mas com
o aumento da popularidade os temas abordados passaram a ser mais amplos, abrangendo
quase todos os aspectos de ciência e cultura. Entre os palestrantes das conferências estão Bill
Clinton, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, os fundadores
da Google, Billy Graham e diversos ganhadores do Prêmio Nobel.
No Brasil, a experiência TED tem chegado principalmente pelas portas do TEDx. Em
novembro de 2009, o país teve seu primeiro evento no estilo TED, o TEDx São Paulo que
aconteceu na capital paulista, com o tema "O que o Brasil tem a oferecer ao mundo hoje?".
Em maio de 2010, ocorreu o segundo evento TEDx no país: O TEDxSudeste no Rio de
Janeiro sob o tema "Colaborando para transformar". Ainda em 2010, no mês de novembro,
realizou-se o TEDxPortoAlegre.

Essas são algumas iniciativas de inovação dentro e fora da Universidade, há muitas outras
espalhadas pelo Brasil. É um caminho sem volta, visto que empresas, estudantes,
profissionais, pesquisadores, etc, estão se beneficiando dessa nova forma de criar, criar em
conjunto, em parceria.

CONCLUSÃO
"Cada vez mais, o aspecto inovação deixa de estar relacionado
simplesmente a tecnologia, pois se estende ao comportamento das
pessoas, fazendo com que empresas, governo e instituições, incluindo
as acadêmicas e as sem fins lucrativos, possam se distinguir por meio
da ousadia criativa em métodos, processos e na apresentação de
produtos e serviços, alguns dos quais o consumidor nem imagina
poder contar.

Ricardo Menna Barreto Felizzola
(Coordenador do CITEC – Conselho de Inovação e Tecnologia da FIERGS)

A partir dessa frase e de todos os dados apresentados nesse relatório, é fácil notar que
a Inovação é algo que está despontando no Brasil, que está ganhando força.
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O Battle of Concepts deve aproveitar esse momento para fazer parcerias com grandes
empresas, promover um envolvimento maior das empresas com a comunidade acadêmica de
forma sustentável. Buscar formas de aplicar o modelo de negócio às pequenas e médias
empresas, para que um maior número de pessoas jurídicas tenham acessos as ideias vindas de
todos os cantos do Brasil.
Com a inovação ganhando força como prioridade estratégica na agenda das empresas,
aqueles que a definem de forma mais explícita têm apresentado melhores resultados. Além
disso, há bom grau de satisfação com os resultados das iniciativas inovadoras. No que se
refere a tipos de inovação, percebeu-se uma predominância nas
inovações de produtos/serviços. A inovação de modelos de negócio que apresenta, segundo
vários estudiosos de inovação, maior potencial de vantagem competitiva e ainda é praticada
por poucas das empresas pesquisadas.
É claro que as barreiras para entrada de ideias externas nas empresas sempre existiram
e existirão, mas acredito que o mundo esteja caminhando para algo mais aberto e livre, onde a
propriedade intelectual não seja o grande impedimento para que ações de inovação aberta
aconteçam.
Vendo todo esse movimento em prol da inovação dentro e fora das universidades,
onde todos estão com um olhar atento para as mudanças que vêm ocorrendo, buscando fazer
parcerias onde todos ganham, posso concluir que o Battle of Concepts tem seu espaço para se
desenvolver e ampliar seus mercados.
A experiência de estagiar em uma consultoria me propiciou contato com diversas
grandes empresas, estou tendo a oportunidade de desenvolver várias aspectos pessoais e
profissionais. É um trabalho onde posso expor minhas ideias e aprendem continuamente, o
conhecimento de todos os consultores da Terra Forum me trazem grande aprendizado e
satisfação.
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INTRODUÇÃO
A escolha pelo tema se deu pelo interesse em unir a ciência econômica e a
sustentabilidade do planeta.
A maioria dos especialistas e ambientalistas, dizem que para conter o
esgotamento dos recurso naturais, salvar animais da extinção, entre outros assuntos
seria necessário que nós usássemos tais recursos com maior moderação, ou até mesmo
parássemos totalmente com a sua utilização.
Esse trabalho tenta despertar a curiosidade para um tema muito importante. Ele
é sempre explorado pela mídia, mas nunca por esse prisma. O assunto é extremamente
interessante, porque abarca outras disciplinas como economia, filosofia e ciência
politica, ajudando a explicar tais problemas ambientais, e quem sabe, até resolve-los.

CAPÍTULO I – PROPRIEDADE PRIVADA
1.1 O QUE É PROPRIEDADE

Primeiramente, para o conceito de propriedade emergir, é necessário,
primeiramente, existir uma escassez de bens. Hanss-Herman Hoppe explica:

Sozinho em sua ilha, Robinson Crusoé pode fazer o que bem
quiser. Para ele, o problema relativo às regras que norteiam uma
conduta humana ordeira - isto é, a cooperação social - simplesmente
não existe. Naturalmente, esse problema só passará a existir quando
uma segunda pessoa, Sexta-Feira, surgir na ilha. Entretanto, ainda
assim, esse problema vai continuar irrelevante enquanto não houver
algum tipo de escassez. Suponha que a ilha seja o Jardim do Éden;
todos os bens externos estão disponíveis em superabundância. Eles
são chamados de "bens não escassos" ou "bens abundantes", da
mesma forma que o ar que respiramos é um bem "não escasso". O que
quer que Crusoé faça com esses bens, suas ações não terão quaisquer
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repercussões em relação à oferta presente e futura desses bens tanto
para ele próprio quanto para Sexta-Feira (e vice versa). Assim, é
impossível que algum dia possa haver um conflito entre Crusoé e
Sexta-Feira concernente ao uso desses bens. Um conflito só é possível
se os bens forem escassos. Somente nesse cenário é que surgirá a
necessidade de se formular regras que tornem possível uma
cooperação social ordeira - ou seja, livre de conflitos.
No Jardim do Éden, existem apenas dois bens escassos: o
corpo físico de uma pessoa e o espaço que ele ocupa estando de pé.
Crusoé e Sexta-Feira têm apenas um corpo cada um e só podem
ocupar um lugar de cada vez. Assim sendo, até mesmo no Jardim do
Éden podem surgir conflitos entre Crusoé e Sexta-Feira: ambos não
podem ocupar simultaneamente o mesmo espaço sem que isso leve a
um conflito físico entre eles. Consequentemente, mesmo no Jardim do
Éden, devem existir regras que determinem uma conduta social
ordeira - regras relativas à localização e movimentação adequada dos
corpos humanos. E fora do Jardim do Éden - ou seja, um local onde há
escassez - devem existir regras que regulem não apenas o uso dos
corpos, mas também o uso de tudo que é escasso, de forma que todos
os possíveis conflitos possam ser evitados. Esse é o problema da
ordem social. (HOPPE, Hans-Hermann. A ética e a economia da
propriedade privada)

Surge, como o autor coloca, o problema da ordem social devido a escassez de
bens. Nesse mundo, a solução para tal problema se dá a através da propriedade
privada. Mais uma vez, Hans-Herman Hoppe diz:

No Jardim do Éden, a solução é fornecida por uma regra
simples: qualquer um pode posicionar ou mover seu próprio corpo
onde e para onde bem quiser, desde que ninguém mais já esteja
posicionado ali e ocupando o mesmo espaço. Já fora do Jardim do
Éden, ou seja, no âmbito da escassez geral, a solução é fornecida pela
seguinte regra: cada um é dono de seu próprio corpo físico, bem como
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de todos os lugares e bens da natureza que ele ocupe e coloque em uso
através de seu corpo, desde que ninguém mais já tenha ocupado ou
utilizado esses mesmos bens e lugares antes dele. Essa propriedade
sobre bens e lugares "apropriados originalmente" por uma pessoa
implica em seu direito de utilizar e transformar esses bens e locais da
maneira que mais lhe aprouver, desde que ela, com isso, não altere
forçosamente a integridade física dos bens e lugares originalmente
apropriados por outra pessoa. Em particular, uma vez que um bem ou
um local foi apropriado originalmente por uma pessoa que - nas
palavras de John Locke - "misturou seu trabalho" a esse bem ou local,
então a propriedade desse bem ou local somente poderá ser legada a
terceiros através de uma transferência voluntária - contratual - de um
título de propriedade. (HOPPE, Hans-Hermann. A ética e a economia
da propriedade privada)

Resumindo: a propriedade é algo natural. Nós temos propriedade do nosso
arbítrio, do nosso corpo. Essa propriedade é inalienável. Nós não podemos passar o
controle de nosso corpo para outra pessoa. É fisicamente impossível. É essa a distinção
fundamental entre eu, como pessoa, e o outro. Podemos perceber, portanto, que o
corpo humano é um protótipo de um bem escasso.
Podemos ter propriedade também, como dito, dos meios externos. O homem se
apropria dos elementos da natureza, seja ele a água ou o espaço físico, e através do seu
trabalho, transforma esses recursos em bens utilizáveis por ele e seus semelhantes. O
homem derruba uma árvore e a trabalha, utilizando-se do seu intelecto e esforço físico
para criar móveis. Faz a mesma coisa quando retira a água da natureza e a trabalha,
com o objetivo de torna-la potável. Esse tipo de propriedade é, ao contrário da auto
propriedade, alienável. Uma pessoa que possui alimentos pode dá-lo a outro em troca
de roupas, por exemplo. Como o objeto existe no plano físico, mudar sua propriedade
é algo plenamente possível.
Não é preciso demonstrar que, infelizmente, não vivemos no Jardim do Éden,
como coloca o autor. No mundo real, talvez com a exceção do ar que respiramos,
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todos os recursos são escassos. Retirar madeira de florestas, carvão de minas, frutas de
pés, tudo querer esforço e tempo, coisas que não temos de sobra para o resto da vida.
Como nosso tempo, e corpo, são limitados temos sempre que escolher o que
fazer com eles. Não podemos, portanto, simultaneamente, ler um livro, comer uma
iguaria, tomar uma bebida rara e dirigir um carro. Portanto, escolher implica sempre na
incorrência de custos: adiar possíveis prazeres porque os meios necessários para
consegui-los são escassos e são ligados a algum uso alternativo que promete retornos
mais valiosos que as oportunidades preteridas. E quando fazemos essas escolhas nós
sempre agimos com o intuito de sairmos de uma posição menos confortável para uma
de maior bem estar.
As implicações dessas ideias são de extrema importância. Quando utilizamos o
nosso tempo, corpo e dinheiro para produzir ou comprar algo nós sempre queremos
que tal bem seja o mais barato e que dure o maior tempo possível. Quando compramos
um carro, nosso objetivo é sempre ter o melhor carro e pelo menor preço, otimizando
nossos esforços possui-lo.
Quando adquirimos um bem, seja ele uma casa, roupa, etc. É do nosso maior
interesse conserva-lo e/ou utilizá-lo da maneira que melhor achamos possível.
Peguemos o exemplo da casa. Quando somos legítimos proprietários de um imóvel, ou
seja, temos propriedade sobre tal objeto, nós não queremos que o teto caia sobre nossa
cabeça ou que a casa pegue fogo se deixarmos o fogão ligado. É, como já dito, do
nosso interesse que tais coisas não ocorram. Portanto, tomaremos providências para
que esses tipos de desastres não aconteçam. O mesmo ocorre caso tenhamos uma
empresa. É do nosso interesse que ela se mantenha no mercado e gere o maior lucro
possível, caso esse seja o objetivo de sua criação. Para isso, tomaremos as atitudes
necessárias para alcançar tais objetivos.
Podemos dizer que exatamente o oposto ocorre quando não temos propriedade
sobre algo. Nunca veremos um inquilino de um apartamento alugado reformando o
imóvel no mesmo dia que ele irá devolvê-lo ao seu legítimo dono, assim como
ninguém iria encher o tanque de um carro alugado se não for mais utilizá-lo.
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1.2 A ORIGEM DA PROPRIEDADE PRIVADA

Podemos identificar os resquícios da origem da propriedade privada a cerca de
50.000 anos atrás. Essa data se dá porque, a 50.000 anos atrás os humanos já haviam
desenvolvido uma linguagem completa, o que permitia um grande aprimoramento da
sua capacidade de aprendizagem e de inovação. Por volta dessa data, seu estilo de vida
já podia ser identificado como de caçador-coletor. A Wikipédia identifica esse estilo
de vida como:

Estes modos de subsistência consistem na recolha da natureza
do que ela fornece espontaneamente. Precedem a pecuária e a
agricultura, e podem dar origem ao nomadismo, se as manadas que
fornecem a subsistência principal se deslocam ou se os recursos do
território se esgotam.
São utilizados apenas os materiais disponíveis na natureza
para a construção de abrigos, dando preferência para os naturais, que
necessitem de poucas transformações. Estes abrigos destinam-se à
proteção contra intempéries e predadores.
A grande maioria das sociedades de caçadores-coletores é
nômade. Normalmente, os recursos de uma área são rapidamente
esgotados, tornando impossível a fixação permanente dos grupos
humanos. Existem, no entanto, exceções, como no caso dos Haida da
Colúmbia Britânica, que puderam sedentarizar-se numa região
suficientemente rica. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7adorcoletor)

Naquela época, o número de humanos não passava de cerca de 5.000, todos
confinados ao nordeste da África. Viviam em sociedades formadas por 10 a 30
pessoas, podendo chegar até 500 pessoas, quando vários desses grupos se
encontravam. A divisão de trabalho era limitada, onde as mulheres possuíam o papel
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de coletoras e os homens de caçadores. Apesar de tudo, a vida a princípio parecia ser
confortável, com boa nutrição e tempo de lazer abundante.
Entretanto, em um dado momento, esses seres humanos tiveram que enfrentar
um desafio excepcional. Essas sociedades baseadas na caça tinham uma relação,
essencialmente, parasítica com a natureza. Os bens que eles consumiam não eram
repostos. Eles não produziam nada, com exceção de algumas ferramentas, não
cultivavam e nem criavam; simplesmente esperavam que a natureza regenerasse e
repusesse o estoque dos bens consumidos. O que essa forma de parasitismo afetava,
portanto, era o problema do crescimento populacional. Para essas sociedades
manterem seus padrões de vida, era necessário um baixo crescimento populacional, o
que não era o caso mais. Tentando evitar que essa pressão populacional surgisse; essas
sociedades de caça praticavam abortos e infanticídios, mas mesmo assim, a população
continuava aumentando.
Dado que o tamanho da população não podia ser mantido em um nível
estacionário, eles tinham três alternativas. Se organizar socialmente de uma maneira
diferente, deixando-se a caça e a coleta. Podia-se entrar em conflito para se apossar da
oferta limitada de alimentos ou podia-se migrar. Eles escolheram a terceira opção, e se
espalharam por todo o mundo.
A partir de um determinado momento, a massa de terra disponível para ajudar a
satisfazer as necessidades humanas não podia ser mais aumentada. Hans-Herman
Hoppe explica:

Para utilizar um jargão econômico, a oferta do fator de
produção "terra" se tornou fixa, o que significa que todo e
qualquer aumento no tamanho da população humana tinha de
ser sustentado pela mesma e imutável quantidade de terra.
Baseando-se na lei econômica dos retornos, sabemos que esta
situação tem de resultar em um problema malthusiano. A lei
dos retornos declara que, para qualquer combinação dos
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fatores de produção — no caso específico: terra e trabalho —,
existe uma combinação ótima. Se esta combinação ótima não
for seguida, isto é, se apenas um fator de produção for
aumentado — no caso, o trabalho — enquanto o outro — a
terra — for mantido constante, então a quantidade de bens
físicos produzida não aumentará absolutamente nada ou, na
melhor das hipóteses, aumentará em uma proporção muito
menor do que o aumento do fator trabalho.(HOPPE, HansHermann. A origem da propriedade privada e da família)

Ou seja, existe certo ponto em que o aumento da população não acompanha o
aumento proporcional da riqueza. O resultado seria então uma queda no padrão de vida
dessas comunidades.
Novamente, surge-se o impasse de anteriormente. O que fazer? As três opções
já citadas seriam as alternativas mais lógicas. Mas agora a migração não era mais uma
opção, já existia uma superpopulação. A solução foi encontrar um novo modo de
organização social, provavelmente por ser a solução mais pacifica e sensata ao longo
prazo. Devido a isso houve uma economização da terra. A economização da terra
significa que essas comunidades somente racionalizavam o seu uso. Elas não se
apropriavam da terra. Hans-Herman Hoppe, mais uma vez, explica:

não há dúvidas de que o animal caçado é propriedade privada; porém,
o que dizer de toda a manada da qual esse animal fazia parte? A manada deve
ser considerada sem proprietário enquanto o homem ainda não tiver feito nada
que possa ser interpretado (e isso está em sua própria mente) como sendo algo
que crie uma conexão causal com a satisfação de uma dada necessidade. A
manada se torna propriedade somente quando o pré-requisito da interferência
sobre a cadeia natural de eventos (com o intuito de produzir algum resultado
desejado) tiver sido satisfeito. Isso ocorreria, por exemplo, assim que o
homem incorresse na prática de arrebanhar e pastorear os animais — isto é,
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tão logo ele efetivamente tentasse controlar os movimentos do rebanho.

(HOPPE, Hans-Hermann. A origem da propriedade privada e da família)

O mesmo vale para a terra. Ela só irá se tornar propriedade quando os
condutores de rebanhos, por exemplo, deixarem de interferir superficialmente nos
movimentos naturais de uma manada e se dedicarem a pecuária. Em vez de ser
meramente um fator que contribui para a produção de rebanhos, a terra passaria a ser
um genuíno fator de produção.
Foi por meio dessa apropriação da terra que se fez o uso mais eficaz da mesma,
permitindo que uma população amplamente maior fosse sustentada.

1.3 PROPRIEDADE E SUSTENTABILIDADE

Depois dos conceitos apresentados, fica claro a importância, tanto histórica
como economica, dos direitos de propriedade. Infelizmente, quando esses direitos não
são respeitados, temos o chamada tragédia dos comuns. Wikipédia diz:

A tragédia dos comuns é um tipo de armadilha social,
frequentemente econômica, que envolve um conflito entre
interesses individuais e o bem comum no uso de recursos
finitos. Ela declara que o livre acesso e a demanda irrestrita de
um recurso finito, termina por condenar estruturalmente o
recurso por conta de sua super exploração. A expressão
provém originalmente de uma observação feita pelo
matemático amador William Forster Lloyd sobre posse
comunal da terra em aldeias medievais, em seu livro de 1833
sobre população. O conceito foi estendido e popularizado por
Garrett Hardin no ensaio "The Tragedy of the Commons",
publicado em 1968 na revista científica Science Todavia, a
teoria propriamente dita é tão antiga quanto Tucídides e
Aristóteles.
Tal noção não é meramente uma abstração, mas suas
consequências manifestam-se literalmente, em questões
práticas como a do Boston Common, onde a super exploração
fez com que o ‘’Common’’ não fosse mais usado como área
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de pastagem pública.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_dos_comuns)

No exemplo utilizado pelo próprio Hardin no seu ensaio original, temos um
pasto com livre acesso. Todos que quiserem podem trazer seu gado para pastar. Como
bons fazendeiros, o objetivo de cada um deles é maximizar seus próprios benefícios.
Portanto, cada fazendeiro tem o incentivo de trazer mais e mais gado para o pasto.
Infelizmente, eles somente sentem uma pequena fração do custo de se super explorar o
pasto. Com isso eles continuam a trazer mais e mais gado para o pasto, até um
momento que a pastagem se exauri e não pode ser mais utilizada por nenhum deles.
Resumindo: o incentivo individual acaba gerando a ruína de todos.
Isso só ocorre porque os direitos de propriedade não são claros ou são frágeis.
Com já explicado, quando existem os direitos de propriedade, seus donos tem todos os
incentivos para não deixar tal situação ocorrer. Nenhum criador de gado deixará
acontecer como no exemplo acima, deixar todo seu pasto ser consumido sem ser
renovado.
Essa mesma ideia podemos aplicar aos vários recursos naturais em todo o
mundo. Se existe algum animal em extinção então provavelmente as pessoas não
podem cria-los em cativeiros. Florestas estão sendo destruídas por causa de
desmatamento? A explicação é a mesma. Quando ninguém é dono da floresta, ou parte
dela, as pessoas podem se aproveitar dos recursos que ela oferece sem pagar seu preço.
Existe uma maneira ainda mais fácil de entender esse problema. Imagine uma
casa onde não existe dono. Nela, as pessoas poderiam se hospedar de graça e por
tempo indeterminado. É possível inferir que ninguém iria lavar, por exemplo, os
banheiros. Simplesmente porque elas não teriam estímulo a faze-lo, a não ser por
extrema necessidade. Podemos inferir também que as paredes logo logo se tornariam
extremamente sujas pelo mesmo motivo: ausência de uma pessoa que tenha direitos
sobre tal propriedade.
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CAPITULO II - LIXO E RECICLAGEM
2.1 RECICLAGEM

A indústria de embalagens tem sofrido ataques porque seus sacos, caixas,
caixotes e embalagens, apesar de servir o mercado de forma adequada, são um
pesadelo

quando

se

trata

de

serem

descartados.

Isopor,

por

exemplo,

é barato e conveniente, mas não é facilmente biodegradável. E o mesmo vale
para plásticos de todas as variedades, tamanhos, dimensões e modos de
construção. Além disso, os invólucros tipicamente consistem de não um, mas vários
materiais. Isso faz com que a reciclagem seja um pesadelo. Por exemplo, a "lata", no
qual suco de laranja congelado é vendido ao público é composto de papel, metal,
papelão e plástico. Cada uma destes deve ser primeiramente separado, para só depois
ser

tentada

a

reciclagem

e

a

reutilização

dos

materiais.

E os resíduos sólidos, como devem ser tratados? Há duas escolas de
pensamento sobre o assunto. De acordo com a primeira, que pode ser chamada visão
liberal ou intervencionista, o problema é causado por gananciosos capitalistas que
querem maximizar os seus lucros em sublime indiferença ao bem-estar da sociedade.
Eles produzem o isopor, garrafas, latas e embalagens que posteriormente poluem
nossas paisagens. Uma vez que os fabricantes estão preocupados apenas com a
produção da embalagem, e assim, angariar mais vendas no varejo e não com o destino
final deste material, eles são totalmente cegos para os problemas ecologicos que eles
deixam.
Na visão da segunda escola de pensamento sobre esses resíduos sólidos, a razão
para o problema nada tem a ver com a ganância desses capitalistas. Pelo contrário, é
um resultado do fato de que a eliminação desse lixo foi organizada através do setor
público. Por que isso é um problema? Simplificando, esse sistema governamental de
gerencia de lixo é o fator principal para a irresponsabilidade desses empacotadores. No
jargão dos economistas, saneamento público é a causa da externalidade negativa. É o
fenômeno responsável pelo fato de que os empacotadores escolhem materiais sem
levar em consideração as dificuldades de se livrar dele.
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Como seria uma função totalmente privada de lixo da indústria de coleta de
modo a resolver o impasse atual? Embora seja sempre uma tarefa difícil de antecipar o
mercado, agora temos bastante experiência com as privatizaçoes para sermos capazes
de prever, pelo menos em linhas gerais, como tal indústria pode conduzir seus
negócios. Inicialmente, haveria uma separação completa de saneamento e resíduos
sólidos. As pessoas iriam tomar as providências para a remoção do lixo com empresas
que tenham fins de lucrar com a atividade. Esta tarefa seria tão completamente privada
como qualquer outro caso de operação de mercado, tais como restaurantes, brinquedos,
jornais, cinemas e outras atividades.
Isso não significa que a remoção de lixo custaria mais do que atualmente.
Muitas pessoas pensam que, atualmente, tudo é feito "de graça", já que o governo faz
isso por nós. Mas o setor público também deve ser pago, então o dinheiro que antes ia
para governo vai agora ser retido pelo cidadão para esta finalidade. Quando isso
acontece, é quase certo que os custos cairiam provavelmente por um terço, pela
metade ou mais, devido a maior eficiência do setor privado em relação ao setor
público.

2.2 PRIVATIZAÇÃO DO SERVIÇO

Como é que a privatização ajudaria na reciclagem? Primeiro de tudo, ele iria
ajudar a determinar se a reciclagem se justifica como atividade. Reutilizar material não
é um fim em si, é apenas um meio de reduzir o desperdício. Somente se o valor dos
recursos poupados é mais valioso do que a perdas de custos é que esse processo valeria
a pena. Se não, então a reciclagem é parte do problema, não parte da solução.
Dado que a reciclagem é economicamente viável, é provável que as empresas
de reciclagem estabeleceriam uma classificação: uma certa quantidade por lixo não
separado, e uma quantidade maior por lixo que já está separado de alguma forma.
Algumas empresas poderiam estar dispostas, por um preço, a escrever qualquer
contrato que o cliente deseja. Outras poderiam se especializar em um ou outro tipo de
coleta/separação. Citar todos os modelos de atividades das empresas que iriam surgir é
12

um exercício mental não muito saudável, por não se valer em provas, apenas em
palpites.
Assim, haveria uma classificação para resíduos em termos de sua "facilidade
ecológica”: uma certa quantia para materiais fáceis de serem reciclados, e mais,
proporcionalmente, para isopor, plástico ou latas que possuem vários tipos diferente de
material

que

são

mais

caros

para

se

separar.

Essas empresas que lidam diretamente com os moradores teriam que se livrar do
lixo que eles coletam. Eles iriam enviá-lo para um aterro privado, que iria cobrar ou
até

mesmo

pagaria

pelo

material,

de

acordo

com

sua

utilidade e reciclabilidade. Empresas de varejo, assim, seriam guiadas pela “mão
invisível” de Adam Smith, impondo custos aos moradores de acordo com o tipo de
lixo coletado.
Isso teria um efeito profundo sobre a indústria de embalagens. Os
consumidores, sabendo que mais tarde teriam que pagar taxas mais elevadas quanto
mais difícil fosse o material a ser coletado, tenderiam a evitar tais materiais. Ou eles
utilizariam tais materiais custosos somente se o preço de coleta for baixo o suficiente
para custear a sua remoção.
Pela primeira vez, o sistema seria racionalizado. Indústrias de embalagens já
não seriam capazes de impor custos sobre o serviço de saneamento público. Sempre
que uma empresa contemplasse adicionar uma nova linha de produtos, que apesar de
muito atraente fosse não biodegradável, seus clientes pensariam duas vezes. Eles iriam
dizer para si mesmos: “Este produto parece ser ótimo, mas quanto custaria me livrar
dele”? Pode custar um centavo comprar um jornal ou um saco de supermercado de
plástico. Pode custar um centavo para jogar fora o papel do jornal, mas 5 reais para se
livrar do plástico. Em seguida, as opções são as seguintes: um total de dois centavos
para utilização e eliminação do saco de papel contra US $ 5.01 para a variedade de
plástico. Com os consumidores tendo esse tipo de mentalidade o problema ecológico
de gerenciar resíduos sólidos evaporaria.
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De acordo com a privatização, não teríamos mais que enfrentar as dificuldades
de encontrar mais espaço para depósitos de lixo. O espectro do lixo não desejado,
aquele que fica a espera de ser coletado Já não assombraria nossa sociedade. E a
beleza do plano é que não custaria pilhas de dinheiro, E apenas o que o que precisamos
fazer é liberar o poder dos incentivos e da propriedade privada.

CAPITULO III – PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS
3.1 AMERICA DO NORTE

A indústria de produtos de madeira é muito importante. Ela emprega
diretamente cerca de 4,95% da força de trabalho total do Canadá. Em outras regiões e
localidades, essa porcentagem é muito maior. Além disso, ela tem grande importância
em outros setores da economia. Estima-se que 14% do custo de uma nova casa
envolve gastos com produtos desta indústria.
Sendo esse o caso, é importante que essa indústria, pelo menos para fins de
negócios, seja privatizada, principalmente quando consideramos as questões
ambientais. Se a administração pública desses bens tem sido terríveis, ela consegue ser
pior ainda quando o objetivo e preservar o meio ambiente. De acordo com John Baden,
em seu livro “Crimes Agaist Nature: Public Funding of Environmental Destruction”, A
política florestal de governo dos Estados Unidos e outras nações já levou a ruína
grandes partes de terra florestada, e a consequência disso são deslizamentos,
depressões, erosão do solo e assoreamento de rios. Acredita-se que a remoção em
massa de florestas pelo governo tem causado calamidades em relação ao efeito estufa.
Isso porque as árvores reduzem os níveis de Dióxido de Carbono do ar, e com níveis
mais altos dessa substância, os efeitos do efeito estufa se tornam imprevisíveis.
Os burocratas destas terras conseguiram convencer que incêndios florestais são
realmente saudáveis para o ambiente. Caso essas terras tivessem um dono, com certeza
seus donos já teriam ido a falência, já que não poderiam aproveitar dos recursos dela.
Como são terras públicas, o governo não sofre as mesmas sanções dos mercados.
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John Baden descreve um método de desflorestamento, comumente empregado
pelos Estados Unidos no setor público:

Encadeamento é uma forma espetacularmente feia de se livrar
a paisagem de árvores e galhos. Tratores D-8 de algumas centenas de
toneladas são interligados por uma corrente de âncora de 600 pés,
pesando 100 libras. Da maneira que os tratores vão andando, a
corrente levanta as arvores do chão, deixando em seu caminho buracos
enormes. Essas árvores desenraizadas podem então ser queimadas, ou
simplesmente

deixadas

esquecidas

no

local.

Felizmente,

o

encadeamento é um procedimento caro, e é muito raramente utilizado
em terras privadas.(BADEN, John. Crimes Against Nature: Public
Funding of Environmental Destruction)

Quando o governo não está destruindo sua propriedade, ele subsidia o setor
privado a fazer o mesmo. Por exemplo, o governo comumente incentiva empresas a
cortar as árvores de terras públicas para construir estradas de madeira. Fica óbvio que
dessa maneira as preocupações com o ambiente ficam em segundo plano. Caso uma
empresa fizesse o mesmo, desmatar sem replantar, logo estaria sem nada para cortar.

3.2 BRASIL

Um caso emblemático ocorre aqui mesmo no Brasil. A floresta amazônica, que
sempre foi chamada de “o pulmão do mundo”, tem sido depredada desde tempos
imemoriais. Os governos norte americano e europeu têm se mostrado extremamente
preocupados em preservar a região. Estas exigências vêm com um tom um tanto
estranho, já que tais governos não conseguem preservar os recursos/áreas em seus
próprios países.
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De qualquer maneira, é governo mais uma vez, não o mercado nem o sistema de
propriedade privada que é responsável pelos danos a região. De acordo com Jane
Shaw, em seu artigo Private Property and the Environment:

Quando os direitos de propriedade são inseguros ou
incompletos, quando outra pessoa custeia a ação ou colhe seus frutos,
a responsabilidade desaparece. É isso que vem ocorrendo com a
floresta amazônica.
No Brasil, as políticas governamentais incentivam o
desmatamento da floresta através de subsídios e incentivos fiscais. O
maior efeito disso é que os proprietários de terra estão colhendo os
frutos da propriedade sem pagar seus custos, e assim são estimulados
a agir irresponsavelmente.
Um estudo realizado pelo World Resources Institute (por
nenhum meio um grupo empenhado em defender a propriedade
privada) conclui que a criação de gado e os assentamentos por
pequenos agricultores são as principais fatores por trás dos
desmatamentos. Duas dessas atividades são fortemente subsidiadas
pelo governo. O Autor Robert Repetto diz que os subsídios incentivam
a indústria pecuária a cortar as árvores para promover pastagens e
incentivam os assentados em transformar as florestas em terras
agrícolas. Além disso, o governo subsidia o setor de produtos
florestais. "Fornecendo praticamente dinheiro de graça, o governo
federal convida os investidores a adquirir e desmatar grandes
extensões de terras florestadas," diz Repetto.(SHAW, Jane. Private
Property and the Environment).

Outra notícia numa revista de destaque culpou a perda de terras florestadas não
a má gestão do setor público, mas sobre os consumidores gananciosos:
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Japan accounts for 40 percent of the imports of wood from the
world's jungles. That harvest contributes to global warming by
removing trees that breathe in gases that trap heat in the atmosphere,
and also drives countless species into extinction. Every year an area
almost the size of Connecticut is axed, largely in Indonesia, Thailand
and Malaysia, mostly to feed the Japanese appetite for tropical
hardwoods. Much of the wood goes to make forms for concrete and
for furniture and construction. To ensure a constant supply, Japan
supports logging with foreign aid which, says Saburo Okita, chairman
of World Wildlife Fund-Japan and a former foreign minister, has
resulted in massive destruction of virgin tropical rain forest. At today's
pace, Asian forests will be stripped of usable wood within 15 years
(Newsweek, 1 May 1989, p.70).

Ou seja, de acordo com a notícia, apesar de antiga, diz que o Japão derruba uma
área do tamanho do estado americano de Connecticut, simplesmente para saciar seu
apetite voraz por madeira, que na época que a reportagem foi feita, chegava a 40% de
toda madeira produzida pelo desmatamento de florestas.
Mas essa tentativa de culpar os japoneses não faz muito sentido. Se a simples
procura de madeira por parte dos clientes pode esgotar suprimentos, por que limitar o
ataque aos japoneses somente pelo seu "apetite" por madeira? Essa nação de
supostamente gananciosos consumidores não consomem outros itens? Os japoneses
compram quantidades maciças de trigo, legumes e carne, mas estes produtos não
apresentam qualquer sinal de escassez catastrófica. Numa economia de mercado
regido pela propriedade privada, sempre que a demanda por um bem aumenta, os
fornecedores simplesmente, quando podem e tem capacidade para tal, produzem mais.
Este sistema funciona para cada outro item importado pelo Japão. Ele funcionaria no
mercado de madeira, se os mesmos incentivos econômicos fossem colocados em
prática. Nas condições retratadas, o lucro das empresas madeireiras subiria
rapidamente. Empresários interessados no mercado ficariam felizes em criar
plantações de madeira para atender essa demanda japonesa pela matéria-prima.
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A razão para o desaparecimento das florestas e das selvas, seja no Brasil ou na
Ásia, tem pouco a ver com os consumidores e muito a ver com a ausência da
instituição dos direitos de propriedade.
3.3 GOVERNO E CONTROLE

De acordo com o Senso americano, o governo daquele país possui 39,1% de
todas as terras, deixando uma porcentagem relativamente robusto de 58,7% para
empreendimentos privados. No Brasil, essa porcentagem chega a 71%, incluindo terras
não habitáveis, como florestas e rios. Muitos ambientalistas da escola de pensamento
da propriedade privada queixam-se que esse número é excessivo. Em outros Estados
americanos os números são ainda maiores: 86,5% em Nevada, 92% no Alaska e 40%
na Califórnia.
No Canadá, a situação é muito pior. A Tabela 1 a seguir mostra a apropriação
de terras públicas e privadas no Canadá. Como pode ser visto, o governo do Canadá,
incluindo níveis federais e municipais, possui grande parte das terras, cerca de 89,3%.
Isso deixa apenas 10,7% sob o regime de propriedade privada. É verdade que, quando
os territórios do noroeste e Yukon são excluídos da conta, a parte do governo cai para
82,4%, e do sector privado sobe para 17,6%. Mas isso ainda é bastante elevado em
termos gerais.
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Atualmente, ambas as Nações sofrem um grande déficit nas suas contas
públicas e balanços fiscais. A venda dessas terras poderia melhorar bastante a suas
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respectivas situações contábeis. Além disso, a sua venda ajudaria a diminuir a
burocracia governamental necessária para administrar tais empreendimentos. Portanto,
do ponto vista da sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a privatização é
altamente recomendada.
Parque
Um debate ocorrido Estado da Colúmbia Britânica, no Canadá sobre a
porcentagem de área verde que deveria ser mantida intocada teve implicações em todo
o país. O então atual ministro Terry Huberts anunciou que haveria uma diminuição dos
6% de terras reservadas para parques provinciais (onde são proibidos mineração e
desflorestamento) para 4,5%. Devido ao anuncio, a situação saiu totalmente fora de
controle. Uma coalizão de grupos ambientais, incluindo o Western Canada Wilderness
Comitte, o grupo Valhalla, Wilderness Society, Society, Sierra Club of Western
Canada e a Friends of Ecological Reserves entraram na discussão. Eles apresentaram
suas reivindicações em um mapa, que mostrava um sistema de parques ocupando cerca
de 13% da terra da província.
Quem está certo? O presente 4,5% seria o ideal? A porcentagem deve se manter
em 6%? Ou talvez para 13% proposto pelas entidades ecológicas? Ou talvez 4,5% é
muita coisa e deveríamos baixar para 2%, 1% ou até menos. Por outro lado, pode ser
que os grupos ambientalistas estejam sendo muito conservadores. Porque não 20%,
30% ou mesmo redondos 50%? No final das contas o próprio ministro já não sabia.
Ele disse: “Seria 9, 10, 11, 12 ou 13% o número certo”?
No mundo inteiro vários ministros, presidentes e legisladores são apresentados
ao mesmo problema. Muitas vezes não ficam restritos somente a parques. Em muitos
lugares burocratas tem que decidir sobre número de caminhões para coletas de lixo,
quantidades de cestas básicas, etc.
O questionamento do ministro é válido, e ponto positivo a ele pela modéstia,
mas quando ele faz essa pergunta, uma chuva de grupos de interesses dos mais
variados tipos vão mandar suas opiniões. E a decisão? Bom, não se decide, pelo menos
não em critérios concretos e sem influência de terceiros.
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Caso estivesse sob o regime de propriedade privada as pessoas seriam livres pra
decidir como a sua terra seria usada. Umas decidiram por mantê-las como parques,
outras a usariam para comércio ou mesmo moradia. Caso os ambientalistas estivessem
corretos na sua estimativa de 13%, o preço das propriedades usadas para parques
aumentariam de preço, devido a maior demanda. Caso fosse menor do que os seus
4,5% ou 6% a demanda seria menor, baixando o preço dessas terras.

CAPÍTULO IV – PRESERVAÇÃO DE ANIMAIS
De acordo com muitos ambientalistas a culpa por vários animais estarem em
extinção é do consumismo frívolo, do capitalismo desenfreado, etc.
O fato que muitas espécies se tornam extintas por razões exatamente opostas
das sugeridas. O problema não é a excessiva confiança na propriedade privada e no
setor privado, mas a falta de diretos de propriedade privada e as ações naturais do setor
privado.
Consideremos o búfalo e vaca neste sentido. Biologicamente são animais
similares, mas foi por questão de sorte, que esse último foi salvo da extinção. As vacas
foram domesticadas por milênios. Os humanos cuidaram e tiveram propriedade sobre
ela desde tempos bíblicos.
O que aconteceu com o búfalo, e o que atualmente tem acontecido com o
rinoceronte e o elefante, é mais uma vez, a já identificada, tragédia dos comuns. Se
ninguém é permitido ter propriedade sobre o búfalo então não vale a pena protege-lo
ou identificar sua extinção. Quando um búfalo morria nos dias onde não existia a ideia
de propriedade privada ninguém perdia dinheiro. É correto pensar que ninguém agia
para prevenir tal fato. Mas quando uma vaca morre, seu dono sofre, nesse caso,
prejuízos.
4.1 RINOCERONTES
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Agora consideremos o rinoceronte. A razão pela qual está sendo extinto não é a
ganância das pessoas. Os países do mundo em que a rinoceronte nasce tornaram
praticamente impossível para os agricultores de domesticar este animal e criá-lo em
rebanhos para fins de lucro. Por muitos anos, não havia interesses privados para apoiar
a exploração economica do rinoceronte, havia apenas burocratas entoando platitudes
sobre a importância de se abster de caçar o animal.
Como servidores públicos de todo o mundo, eles podem ser pessoas bemintencionadas, mas eles não têm nenhum incentivo monetário real para perpetuar a
espécie. O que é necessário é uma empresa privada, com fins lucrativos responder à
evidente demanda por rinocerontes.
A economia de rinocerontes torna este cenário altamente provável.
Os preços atuais, os chifres de rinocerontes vendem por cerca de 100 dolares a onça, o
que se traduz em 160.000 dólares para um animal adulto com um chifre de 25 libras.
Verdade, o rinoceronte come uma grande quantidade de pasto e não pode ser mantido
por muito tempo em uma jaula pequena, mas com lucros deste tamanho, com certeza
não faltaria pasto para o animal.
Então, também, há o argumento de que é impossível, ou muito caro, para
cercar o rinoceronte. Mas isso não é grande impedimento para a pecuária desse animal.
Calvin Bentsen ("Raising Rhinos, Texas-Style," Time, 10 July 1999, p. 13.) instalou
uma cerca feita de 6 barras de ferro forte o suficiente para suportar a força de um
rinoceronte de 2.500 libras chamado Macho. E isso uma época em que a agricultura de
rinocerontes é praticamente inexistente. Se isso fosse comercializado em larga escala,
haveria mais incentivos para realizar as pesquisas necessárias para desenvolver cercas
melhores e mais baratas, especialmente em uma era de arame farpado e cercas
eletrônicas sofisticadas. Se desejamos realmente proteger a população de rinocerontes
e vê-la prosperar e crescer, devemos nos tornar ferrenhos defensores da propriedade
privada.
Mas não é verdade que a extinção de cada espécie é uma perda clara para a
humanidade. Algumas variedades de vida causam dano para as pessoas e deve ser
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eliminadas, ou pelo menos drasticamente reduzido, se quisermos prosperar. Existem
também, milhares, senão milhões, de espécies que não são nem claramente nocivas
nem benéficas atualmente. No entanto, vale a pena preservar tais formas de vida, tanto
para estudo ou caso seja descoberto uma necessidade para ela no futuro. A questão que
se coloca é quem pagará essas conservações? A melhor resposta seria aqueles que
desejam pagar. Na prática, provavelmente departamentos de biologia das
universidades, laboratórios de química e empresas farmacêuticas.

4.2 ELEFANTES AFRICANOS

Consideremos agora a história, geralmente carregada de emoções, da
preservação dos elefantes. Em 18 de julho de 1989, Daniel Arap Moi, do Kenya
queimou mais de 2.500 chifres de elefantes no Parque Nacional de Nairobi, com valor
estimado em 3,6 milhões de dólares. A razão para ele ter feito isso foi chamar a
atenção para a luta pela preservação do elefante africano. Caçadores têm matado essas
bestas gigantes com tanta intensidade que existe agora o medo dessa espécie se tornar
extinta em pouquíssimo tempo.
Como resultado, o preço do marfim tem subido sem parar. Ele tem sido
chamado de ouro branco e é vendido por cerca de 150 dólares a libra. Os
ambientalistas dizem que caçadores em busca dos lucros altos tem caçado
insensatamente o animal, criando-se assim um ciclo vicioso, que prejudica a
preservação do animal.
A queima, como dito, tinha o objetivo de chamar a atenção das pessoas para a
preservação animal e banir a importação de marfim. Pensou-se que isso iria quebrar o
ciclo. Com a proibição, a demanda iria diminuir, assim como os preços do marfim e
com a eliminação gradual desse mercado haveria menores incentivos para os
caçadores operarem.
Se a ação do Sr. Moi será efetiva só o tempo dirá, mas da maneira que as coisas
se encontram, tem sido uma tragédia: grupos de caçadores atualmente matam hordas
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inteiras de elefantes, sejam os animas velhos, novos ou mesmo recém-nascidos,
retiram o chifre de marfim com uma serra elétrica e deixam a carcaça apodrecer na
selva.
A caça, infelizmente, é extremamente difícil de cessar, pelo menos nas
condições presentes. Os elefantes são animas grandes e se encontram num território
muito extenso. É uma tarefa muito árdua policiar um território de alguns milhares de
quilômetros. Muitos dos governos, que tomaram para si a responsabilidade de cuidar
de tal problema, como o da Tanzânia, Zâmbia e Quênia, são muito corruptos e
incompetentes. Devido aos baixos salários, muitos dos guardas são suscetíveis a
suborno. A tarefa se torna ainda mais difícil pelo fato que os vilarejos adjacentes dão
suporte aos caçadores pois os elefantes selvagens destroem suas plantações.
Por que o caso da privatização dos elefantes é muitas vezes, rejeitado logo
cedo? Como já foi dito e demonstrado, animais cercados que possuem donos foram
protegidos por seus proprietários devido aos incentivos financeiros que eles trazem. A
vaca, a ovelha, cabra ou o cavalo nunca chegaram perto da extinção devido a uma
matança exagerada. Por que, então, não aplicar esta lição para este caso? Eis algumas
em relação a essa proposta.
Em primeiro lugar, há o argumento de que os elefantes são diferentes das vacas:
eles precisam de muito mais espaço. Espaços tão grandes que ofuscam as fronteiras
oficiais entre países. Mas este fenômeno não é suficiente para destruir o processo de
privatização. Mesmo que sejam necessárias grandes áreas de terras para a
sobrevivência da espécie, podemos pegar o exemplo do velho oeste americano. Na
época antes do arame farpado, cowboys marcavam seu gado e em seguida, deixavam o
rebanho correr solto em sua região. Uma abordagem semelhante poderia facilmente ser
adotada na situação atual.
Mas essa, obviamente, não seria a única opção. Só porque elefantes atualmente
sobre propriedade pública utilizam um espaço gigantesco não significa que isso seja
realmente necessário. Alguns dizem que o elefante africano requer uma quantidade
verdadeiramente gigantesca de terreno para prosperar porque áreas mais limitadas não
24

irão fornecer alimentos suficientes. Mas a espécie se encontra agora a beira da
extinção exatamente porque essas regiões muito grandes são muito difíceis para o
governo local proteger contra predadores humanos. Enquanto a alimentação
inadequada e/ou insuficiente do animal, seus proprietários privados — sejam eles
pecuaristas, criadores de jardim zoológico ou ambientalistas do setor privado — irão
encontrar maneiras de superar tais obstáculos, já que é do seu próprio interesse em
fazê-lo.
Depois, há o argumento de que é impossível ou muito caro, para cercar no
elefante. Mas esse raciocínio é, também, falho. Dado que uma cerca é comercialmente
viável no Texas para rinocerontes, presume-se que os empresários privados de elefante
na África e em outras localidades poderão chegar a algo semelhante para os elefantes,
especialmente em uma era de tecnologia e sofisticação em que vivemos atualmente.
Todas essas objeções são tangentes a questão. Margaret Thatcher na Inglaterra e
o partido trabalhista da Nova Zelândia conseguiram privatizar numerosos bens e
serviços que até então se pensava que seria exclusividade da administração pública.
Não há nada sobre elefantes que os tornam impossível de se privatizar. Eles não
precisam ficar limitados a pequenas áreas; eles não precisam de nenhuma tecnologia
especial. Tudo o que precisa ser feito é privatizar os rebanhos e as terras abertas em
que eles se encontram. Alguns críticos afirmam que a ausência de fazendas de elefante
mostra que a ideia é inconcebível ou economicamente e/ou tecnicamente impossível.
Mas alguns fatos mostram o oposto. Existem fazendas privadas de animais selvagens
em todo o mundo. De acordo com Maclean, por exemplo, "no Zimbábue, onde
propriedade privada desses animais foi autorizada desde 1974, fazendeiros dizem que
seus rebanhos estão crescendo e prosperando. Funcionários do Zimbábue dizem que
eles enxergam os elefantes como um recurso comercial renovável, guardando-os da
caça predatória e, em seguida, permitindo que caçadores os matem por uma taxa —
uma licença custa US $3.000 no Zimbabué".
É verdade que fazendas de elefantes não são algo comum, principalmente no
mundo ocidental. Mas isso não é devido a qualquer impossibilidade inerente a região,
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mas sim por barreiras governamentais. Membros da Associação Americana de Parques
Zoológicos e Aquários (American Association of Zoological Parks e Aquariums) se
recusam a vender elefantes a qualquer pessoa que desejecria-los com objetivos
comerciais. Sua importação é também proibida devido ao CITES – Convetion on
International Trade in Endagered Species –. O resultado foi exatamente o oposto do
esperado: o perigo da extinção dessas espécies.
Um denominador comum entre os ambientalistas é o desejo de o elefante não se
tornar extinto. É por isso que CITES está no processo de tentar colocar o elefante
africano no apêndice I, que é sua lista de animais que necessitam de maior proteção.
Mas esta meta é facilmente atendida, mesmo nas circunstâncias atuais. O
desaparecimento iminente ou mesmo eventual do elefante é improvável em casos
extremos, dado que os elefantes podem reproduzir em cativeiro e que milhares deles
estão espalhados ao redor do mundo em jardins zoológicos, circos, fazendas, e grupos
de preservação sem fins lucrativos. Esta distribuição geográfica é, certamente, uma
vantagem para a sobrevivência da espécie; nenhum fogo em floresta ou tragédia
natural poderia acabar com todos eles.
Um segundo objetivo dos ambientalistas seria não deixar os elefantes confiados
em pequenas jaulas. Esse objetivo, também, já esteja sendo alcançado em grande
medida. Numerosos jardins zoológicos já mantem elefantes e outros grandes animais
em habitats naturais relativamente grandes, variando de 100 a 700 acres. Isso é muito
menos terreno do que eles estão acostumados na África, mas estão longes de jaulas
pequenas e apertadas. Há ainda a Nature Conservancy que já adquiriu mais de 1.5
milhões de acres em áreas de conservação ambiental em todo o mundo. Esse é o maior
sistema de reserva ambiental privada do mundo.
Além disso, caso os elefantes sejam criados com fins comerciais, seus
proprietários podem seguir os passos do criador de rinocerontes no Texas, Estados
Unidos. Embora não exista garantia, na medida em que o elefante é explorado não só
pelo seu marfim e couro, mas também para fins de caça e turismo, nos moldes de um
safari, por exemplo, é provável que ele seja mantido em extensões de terras
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razoavelmente grandes. Em vez de pensar no elefante confinado em um espaço
pequeno, podemos pensar no animal em algum tipo de safari, sujeito aos princípios de
perda e ganho dos mercados.

4.3 JACARÉS

É difícil para algumas pessoas ver o elefante no papel de um animal de cativeiro
porque ele não dá leite ou ovos e nem fornece lã. Nem mesmo a carne de elefante é
uma iguaria comum no ocidente. Mas jacaré também não é. Ele também já foi
dizimado por caçadores e estava a beira da extinção. Felizmente, 75.000 desses répteis
estão sendo criados desde 1989 em fazendas privadas, principalmente no estado de
Louisiana, Estados Unidos. Isto é triplo do número do ano de 1987. Como resultado, o
animal foi retirado da lista de espécies em extinção.
A economia da indústria de Jacarés é semelhante a de elefantes. Não existe
marfim neste caso, mas um jacaré de 120 cm tem o preço de 39 dólares para 30 cm de
pele (usado principalmente para bolsas femininas) e um adicional de 20 dólares para a
carne. Eles são alimentados por nutria, um rato do pântano, peixe e uma comida seca
fortificada com vitaminas. Fica claro, portanto, a importância dos direitos de
propriedade privada sobre a conservação dos animais, e neste caso, animais em
extinção.
Outra exigência seria a preservação destes vastos terrenos que são o habitat dos
elefantes selvagens. Embora menos provável, é pelo menos concebível que esse
objetivo, também, pode ser compatível com a operação do sistema de mercado e
propriedade privada.
O que os governos africanos poderiam fazer é entregar os elefantes e as vastas
terras que eles ocupam agora, ao setor privado73. Poderiam eles leiloar ou dispersá-los
sobre a cidadania toda a la BCRIC74 Alternativamente, estes governos poderiam
operar em Epitomizes homesteading princípios e entregar os elefantes e as terras para
os moradores que tem lidado diretamente com os animais no passado. Uma das
vantagens de tal regime seria reduzir ou mesmo eliminar a caça ilegal. Em vez dos
moradores terem incentivos para apoiar esses grupos de caçadores, eles teriam
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incentivo a se opor a eles. Se você é dono do elefante, você irá cuidar dele e protegêlo, racionalizando o uso dos recursos.
É difícil determinar se todas as terras transferidas para esses criadores de
elefante neste processo de privatização continuariam a serem utilizadas para essa
finalidade. No fundo, é uma competição entre quanto o elefante e estas terras valeria a
pena para os seres humanos nesse estado contra quanto valeria a pena para usos
alternativos.
Supondo que o preço de mercado do Marfim é de 100 dólares a libra e que as
presas de um elefante maduro pesam 100 libras cada, o valor do elefante somente para
esse item é de, aproximadamente, 20.000 dólares. O valor da pele para ser usado como
couro é aproximadamente 2.000 dólares. A carne ainda tem um valor adicional de
talvez várias centenas de dólares, embora isso dependa das restrições governamentais e
regulamentações sobre a venda. De grande importância financeira é também o valor
desses recursos para atender às demandas humanas de caçadas e turismo. Mas estas
são mais difíceis de estimar. A licença no Zimbabué de 3.000 dólares para caça é
somente um valor inicial. Existem também motoristas, cozinheiros, guias de selva e
uma indústria toda construída em torno dessa atividade. Uma pesquisa demostra que o
valor médio conseguido numa caça no Zimbábue é de 25.000 dólares.
Como já foi dito, é impossível determinar quantas terras, depois de serem
entregues, continuariam a serem dedicadas a esse propósito. No entanto, como pode
ser visto, os ganhos estimados com tal atividade estão longe de serem insignificantes e,
portanto, muitas das terras continuariam a serem usadas para esse fim.
Um dos desejos mais extremos dos que querem conservar o ambiente é que
cada elefante africano, e toda a vasta terra que eles ocupam, sejam para sempre
preservados da maneira que se encontram. Eles deveriam se manter intocados pelo
homem. Seria um desejo difícil de ser atendido já que numa fazenda que se cria gado,
por exemplo, os animais adultos e as fêmeas que já passaram da idade reprodutiva são
sacrificadas. O mesmo ocorreria com os elefantes. É altamente provável que qualquer
governo que levasse a sério a privatização de tais terras em larga escala também traria
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benefícios da livre iniciativa para outros aspectos da economia. Isso, naturalmente,
ajudaria a acabar com a fome, guerra e doenças em lugares como a África do Sul.
Seria necessário então equalizar os ganhos e perdas entre deixar as terras dos elefantes
intocáveis e entrega-las a fazendeiros. Infelizmente, para muitos ambientalistas, pelo
menos para os mais radicais, não existe muito proveito que eles possam tirar desse tipo
de mercado e livre iniciativa. Se eles colocam o bem estar dos elefantes acima dos
humanos, eles sempre ficaram desapontados com tal situação. Como dito, o melhor
seria achar um meio termo entre as duas partes.

4.4 ELEFANTES INDIANOS E ASIÁTICOS

E em relação ao elefante indiano e asiático? É alegado que este animal é
amplamente domesticado e, portanto, de propriedade privada. No entanto, ele foi
introduzido no apêndice I da CITES como uma espécie altamente ameaçada, em
aparente contradição com a preposição que para a conservação e sustentabilidade dos
elefantes a propriedade privada é necessária.
Primeiramente, o elefante indiano domesticado não foi totalmente privatizado.
Existe um sistema de licenciamento e um grande tramite de regulamentações que
restringem o escopo e oportunidades do proprietário do elefante. Mais importante, os
direitos de propriedade sobre esses animais são tênues e pelo, menos teoricamente,
susceptível de serem revogados a qualquer momento. Nestas condições, não é
nenhuma surpresa que o investimento neste setor tende a ser menos intenso.
Em segundo lugar, elefantes indianos são amplamente utilizados para empurrar,
puxar ou mover objetos grandes, especialmente no setor florestal. Mas escavadeiras
mecânicas e outros equipamentos tecnológicos mais modernos têm, gradualmente,
substituindo o elefante nestas tarefas. Isto, também, reduziria o tamanho ideal do
rebanho de elefante, do ponto de vista dos seres humanos. Qualquer diminuição da
população de elefantes devido a esses fatores tecnológicos é, portanto, racional do
ponto de vista econômico. Mas a extinção não ocorreria, enquanto o elefante possuir
alguma utilidade para a humanidade.
29

O periódico The Economist afirma que "a infelicidade do elefante africano são
suas presas". Tal afirmação é exatamente o oposto da verdade. No mercado, enquanto
o elefante possuir um valor para nós ele não precisa temer sua extinção. No âmbito da
iniciativa privada, o marfim e quaisquer outros atributos valiosos, ao invés de serem
uma maldição, tornar-se uma bênção. Proprietários privados iriam cuidar e proteger o
elefante para lucrar com o valor que ele pode fornecer. O marfim são uma maldição
apenas no estado atual de propriedade comum, onde não existem donos.
Existem dois principais argumentos em favor de uma proibição de
comercialização de Marfim, com o objetivo de preservar e acabar com a extinção dos
elefantes.
Em primeiro lugar existe a alegação de que praticamente todo o marfim agora
negociado é resultado de roubo. Assim como é bastante adequado banir as compras de
bens roubados, então é legítimo proibir o comércio de marfim, porque essa caça
predatória equivaleria ao a roubo.
A dificuldade com este argumento é conciliar suas premissas aos fatos. Em
primeiro lugar, nem todo marfim negociado é roubado. Verdade que, em cerca de 80%
da oferta atual decorre da caça predatória, de acordo com as estimativas dos
ambientalistas85, mas isto significa que aproximadamente 20% do marfim novo é
vendido em total inocência. Em segundo lugar, há grandes quantidades de marfim já
armazenadas. A quantidade exata é desconhecida, mas isso inclui material em estado
bruto assim como joias, esculturas, teclas de piano, bolas de bilhar, e carimbos de
assinatura. Alguma dessas riquezas podem ter emanado da caça predatória, mas a
maioria, especialmente aquela criada há muito tempo atrás, provavelmente não, já que
o marfim pode ficar armazenado por mais de 50 anos sem deteriorar. Em terceiro
lugar, nem todas as nações africanas concordaram com a proibição da CITES na
reunião de outubro de 1989 em Lausanne, na Suíça. Alguns deles são: África do Sul,
Zimbabwe, Zaire, a República Centro-Africana, Somália, Sudão e Burundi.
Mas o mais importante a ser levantado é que proibições e restrições de
importação simplesmente não funcionam. Segundo a revista The Economist:
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"a much more probable effect of a ban will be to drive
up the price of ivory even faster... That will raise the
profitability of poaching, and increase the risks poachers are
willing to take... A ban will drive the ivory trade underground,
making it as hard to police as cocaine smuggling from the
forests of Latin America."(The Economist, 1st July, 1999)

Ou seja, a proibição faria o preço do marfim subir ainda mais rápido, o que
tornaria a caça predatória do item ainda mais lucrativa, atraindo ainda mais caçadores.
A proibição levaria também a criação de mercado negro, tornando o policiamento
muito complicado, da mesma maneira que acontece com drogas ilícitas,
principalmente no Brasil e em toda a América Latina.
Mas suponha que, contrariando toda essa argumentação, a proibição seja bem
sucedida. Isso iria conduzir o preço de Marfim para baixo. Isso, infelizmente, vai
prejudicar as perspectivas de sobrevivência dos elefantes, já que os países que têm sido
mais bem sucedidos na prevenção da caça predatória irão perder receitas. Eis porque
vários países africanos se opor a esse plano. A proibição, em vigor, seria uma
recompensa para os países que não foram capazes de conter os caçadores e uma
penalidade para aqueles que não conseguiram fazer o mesmo.
Finalmente, temos o argumento reductio ad absurdum (latim para “redução ao
absurdo/impossível”). Se a proibição de comércio pode ser justificado no caso de
marfim pelo fato de que parte do material tem origem do roubo, isso colocaria um
grande fardo em todo o comercio internacional. Não só iria ser proibido comércio com
a África do Sul, mas também seria proibido comercializar com a China, Índia, Europa
Oriental, etc.
Na busca de uma proibição de importação para o marfim, Daniel Arap Moi fez,
infelizmente, a coisa errada. Sua fogueira capturou a imaginação do mundo inteiro e
pode ser considerado um sucesso de relações públicas, no entanto, como a proibição
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ignora a causa básica do problema — propriedade pública — tudo que o Sr. Moi
realmente conseguiu fazer foi desperdiçar mais de 3 milhões de dólares de recursos
muito necessários. Simplesmente não é verdade que "a infelicidade do elefante
africano é suas presas". Pelo contrário, a adversidade agora que aflige este majestoso
animal é o fato de que ele é de propriedade pública. O objetivo adoptado pela CITES,
a preservação desta espécie, é exemplar. Os meios, proibição do comércio e a falta de
propriedade privada, não irão atingir tais objetivos. Provavelmente tornará o problema
ainda pior.

CONCLUSÃO
Fica claro, depois de expor os argumentos, que a necessidade de direitos de
propriedade é fundamental para o funcionamento saudável de qualquer sociedade.
Fica mais claro ainda que, se utilizarmos dele, podemos ajudar a salvar várias
espécies em extinção, tornar o planeta um lugar melhor de se viver assim como
preservar a natureza que tanto admiramos.
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O tema inovação no ambiente organizacional foi escolhido a partir do meu interesse em
estudar os métodos utilizados pelas grandes empresas para inovar em seus produtos e serviços
a fim de se diferenciar dos concorrentes e atrair a atenção de seus consumidores. Pesquisar
quais atitudes e comportamentos os líderes devem ter para fazer com que as inovações sejam
criativas e criem transformações sociais.
Não importa o quão bem desenvolvidos sejam os sistemas de definição e
desenvolvimento de produtos e processos inovativos; eles só terão sucesso se o contexto
organizacional for favorável. Como tornar esse contexto favorável? Essa resposta é dada a
partir dos exemplos citados, assim como o da empresa Nike e a empresa Native que
conseguiram obter sucesso com a inovação.
Se “minha empresa” inovou e os concorrentes também inovaram como saber qual
empresa inovou da melhor forma a fim de justificar uma rentabilidade acima da média,
sustentabilidade, etc.? E para obter essa resposta o profissional da área que conduzirá o
processo de inovação deve acompanhar o desenvolvimento periodicamente e perceber se
várias inovações afetam positivamente, negativamente, nada afetam no resultado financeiro
ou se elas são complementares. Outra possibilidade é apenas uma única inovação produza um
novo paradigma ou conceito que seja bem aceito pelo consumidor. Esses fatores, depois de
estudados corretamente, diferenciarão a inovação imposta por uma empresa X, Y ou Z.
Esse trabalho tem como objetivo primário entender todo o procedimento e
funcionamento de uma organização situada num ambiente de marcado complexo e incerto.
Empreendimento ainda que empregue pessoas criativas que operacionalizam novidades a
ponto de gerar inovação sempre na perspectiva do que é novo, quanto é novo e para quem é
novo.
O trabalho utilizou de pesquisa bibliográfica para buscar fatos teóricos que apresentem
as estratégias e processos gerenciais na aplicação da inovação, saber como a empresa deve
proceder para quebrar paradigmas e adotar uma postura de transformação organizacional, as
diferentes tipologias de inovação possíveis de serem adotadas e estudar o relacionamento
entre pessoas ambiente e empresa para a adoção do melhor planejamento estratégico de
marketing evitando que o produto seja rejeitado pelo mercado. Além da teoria, três fontes
trarão exemplos práticos e dicas de pessoas que quebraram paradigmas e empregaram a
inovação no trabalho para diferenciar suas empresas das demais.
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Outro ponto abordado é como cobrar comprometimento dos funcionários da empresa e
como treiná-los para lidar com a criação, que é o começo do processo de inovação. Mark
Parker cita uma frase que contextualiza bem esse fato: “Uma das regras no centro de inovação
é que todos da equipe têm de gastar uma parte de seu tempo sonhando e pensando em
construir o futuro”. Isso dá uma idéia de como as empresas vêm investindo na motivação e
bem estar de seus funcionários no ambiente de trabalho.
Enfim, a gestão do conhecimento, da aprendizagem organizacional e da inovação são
áreas de importância estratégica nas organizações independentemente do ramo ou do setor da
economia que atuam.

Ligando os fatos teóricos aos práticos, espero concluir que a inovação é um método
eficiente para lançar a empresa no mercado, porém há riscos, não são todos os tipos de
inovação que o público tem mais afinidade e capacidade de aceitar. Apesar disso os líderes
fazem cada vez mais estudos relacionando seu produto ou serviço com o potencial públicoalvo e com o ambiente em que esses consumidores estão inseridos, com isso os riscos são
menores.
Dividindo-se uma grande empresa em vários grupos menores a empresa tende a ficar
mais competitiva e conectada com os diferentes públicos.
A inovação pode estar aonde menos espera, um exemplo é o videogame Wii que surgiu
a partir de um controle remoto de televisão que não deu certo, isto é, para que uma inovação
inesperada também se torne padrão, é necessário seu um pouco “teimoso” para fazer com que
elas venham à tona e se tornem surpreendentes.

CAPÍTULO I – COMO APLICAR A TEORIA DA INOVAÇÃO
NAS EMPRESAS
A pesquisa bibliográfica será baseada na tese de mestrado “Uma análise métrica das
principais tipologias da inovação” de Fabio Lucio Prado. Nessa tese serão coletados dados
referentes aos pressupostos e às tipologias da inovação, dinâmicas, movimentos e estratégias
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que alavancam o sucesso da inovação dentro da organização. O livro “Usina de inovações” de
Valter Pieracciani e o livro “Transformação Organizacional” de Paulo Roberto Motta serão
utilizados na formação dos conceitos das transformações organizacionais e dos efeitos
colaterais decorrentes da inovação.
Motta diz, que “a velocidade das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas
desatualiza rapidamente o saber e as informações. Nenhuma empresa ou instituição pública
pode se considerar atualizada, a não ser por alguns momentos”. Motta quis dizer que com o
passar do tempo as informações passam muito rápido, tão rápido que não há tempo para se
manter atualizado constantemente, pois, uma vez que se obtém uma informação atualizada,
logo depois de recebida ela já sofrerá mudanças, então se manterá à frente da inovação e do
desenvolvimento aquele que captar a maior quantidade de informações atualizadas possíveis.
Valter Pieracciani ensina como transformar uma empresa para que trabalhe com a
inovação através de um “guia prático”. De acordo com Valter, as empresas falam muito de
inovação, mas o que se vê hoje em dia é uma cultura de redução de custos, implementação de
qualidade e empresas esmagando as margens de seus fornecedores. Mas as pouquíssimas que
não seguem esse caminho escolhem inovar para crescer cada vez mais. No entanto, nenhuma
empresa se torna inovadora da noite para o dia, nem por causa de uma invenção ou pela
contratação de um “super profissional” a empresa terá 100% de chance de sucesso. Todas as
empresas que conseguiram se destacar pela inovação atualmente, não o fizeram por sorte, mas
sim porque houve um projeto e uma pesquisa anteriormente, “Não resolve contratar um
executivo inovador, premiar criatividade, se não houver um projeto do projeto.” Valter
também detalha uma estrutura básica necessária para adoção de estratégia de inovação na
empresa:
- Constituir e implantar um Comitê de Inovação.
- Todos juntos desenvolverão o projeto de transformação.
- Definir uma estratégia de inovação, planejar, definir as etapas, construir o projeto
passo a passo deixando claros os tempos e resultados.
- Preparar também um bom plano de comunicação. Não se faz uma organização
inovadora sem a adesão de todos.
- Esquecer, ao menos um pouco, o paradigma da redução de custos.
- Entender os fatores inibidores e facilitadores da inovação. Ataque-os e saia na frente.
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Assim a empresa se tornará inovadora porque serão diagnosticados e mapeados fatores
inibidores e estará desenvolvida e planejada a estratégia a ser adotada pela organização.
Jacobson (1992) que é citado na tese de Fabio Lucio Prado argumenta que mudanças
contínuas no estado de conhecimento produzem novas situações de desequilíbrio e assim,
novas oportunidades de lucros. Independente do que vem primeiro, ou seja, o “ovo ou a
galinha”, ou melhor, se a competição motiva a inovação ou a inovação em série estimula a
competição das Nações e nelas as empresas, a competição tem extrapolado os limites locais
rumo ao globo numa velocidade nunca tida na história do capitalismo.
É nesse cenário global altamente competitivo e dinâmico que as empresas estão sendo
forçadas a se adaptar rapidamente, para se manterem competitivas e perpétuas em termos de
sobrevivência. Nada diferente do que foi até então descrito em termos de mudança, novidade,
auto-suficiência conquistada pela inovação, aspecto último estimulado por uma política
nacional com intuito de incentivar e motorizar movimentos que maximizam a perpetualidade
da inovação.
Diante da velocidade com que a economia global muda, a organização deve estar pronta
para responder agilmente através da apresentação de soluções, produtos e processos
inovadores. A realidade é que as empresas que conseguem gerir seu conhecimento,
habilidades técnicas, competências, experiências organizacionais e sua capacidade de
aprendizagem, de forma a criar novos produtos, desenvolver novos métodos, processos e
serviços, obtêm vantagem competitiva sustentável através se sua capacidade de alavancar e
melhorar o desempenho organizacional quanto à inovação.
Por último, selecionei três revistas: a Revista Época de Janeiro de 2010 e a Revista
Época de Agosto de 2009 e a Revista Exame PME de Maio de 2010.
A edição de janeiro da revista época traz estudos sobre uma empresa líder de mercado
em seu segmento que alcançou tamanho sucesso utilizando-se de métodos inovadores, a Nike.
Assim como no logo da marca, Just do it, Mark Parker diz que a Nike dá autonomia e cobra
resultados dos funcionários, que eles fazem seu horário e que podem treinar a qualquer hora
em duas academias, isso faz com que os funcionários se sintam motivados para criar.
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A edição de agosto da revista época fala sobre a história de vida de Leonino Balbo
Junior, um empresário do campo do agronegócio considerado “empreendedorismo agrícola”.
Leonino inovou seu negócio adotando um modelo sustentável de trabalho, onde as queimadas
foram banidas e os fertilizantes são os restos de outras culturas cultivadas em meio ao
canavial.

Na revista exame, Gladinston Silvestrini fez um trabalho sobre o desenvolvimento de
pequenas e médias empresas que estão aproveitando uma conjunção inédita de fatores que
favorecem a inovação em negócios emergentes como tecnologias baratas, dinheiro de
investidores e outros. Alguns exemplos dados por Gladinston são: Marcelo Golino, dono da
Chemyunion, que obteve sucesso em seu empreendimento pois o acesso ao crédito permitiu a
aquisição de equipamentos que só grandes empresas tinham. Thomas Fink, dono da Tecno
Fink, conseguiu inovar com uma ajuda da Petrobras para desenvolver uma nova tecnologia,
que pode ser vendida a outras grandes empresas. Fernando Kreutz, dono da FK Biotec, produz
exames e vacinas de laboratório, e inovou investindo em fundos que sustentam as pesquisas
da empresa até que os produtos chegassem ao mercado. Walter Cabrera, dono da Bioactive,
sua empresa começou instalada numa incubadora e obteve recursos públicos para desenvolver
pesquisas e projetar novos produtos. Cássio Spina, dono da Trellis, encontrou fornecedores
asiáticos que produzem itens a custo baixo mesmo em pequenos volumes.
Com o Brasil no centro das atenções mundiais, hoje gestores de fundos de capital de
risco de vários lugares do mundo disputam uma corrida silenciosa por boas oportunidades
entre negócios inovadores no país. Gladinston diz que nessa atual corrida, existem cinco áreas
em que pequenas e médias empresas podem encontrar boas oportunidades para crescer com
inovação nos próximos anos se aproveitando do desenvolvimento dos mercados emergentes
que demandarão recursos das áreas de energia, água, petróleo, finanças e consumo.
Para provar essas teorias revista Época Negócios realizou uma pesquisa em parceria
com a consultoria A.T. Kearney no ano de 2011 selecionando as empresas que melhor
aplicam os conceitos de inovação tranformando-os em resultados que trouxeram sucesso ao
desenvolvimento das seguintes empresas:

As empresas mais inovadoras
do Brasil
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Posição
1
2

Companhia

Posição em
2010

Basf

2

Whirlpool

1

IBM

15

Dow

8

Siemens

-

Embraco

3

White Martins

11

Vale

6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dupont

-

Tecnisa

16

Procter&Gamble

14

GVT

4

Chemtech

-

Syngenta

-

Grupo Fleury

-

Kimberly-Clark

13

Even

9

Brasilata

10

Eletronorte

17

WEG

19

1.1 INOVAÇÃO PODE SER DIFERENCIADA EM TIPOS DE INOVAÇÕES
 Inovação do produto: introdução no mercado de novos ou significativamente
melhorados, produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas

8

especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com
o utilizador ou outras características funcionais;


Inovação do processo: implementação de novos ou significativamente melhorados,
processos de produção ou logística de bens ou serviços. Inclui alterações significativas
de técnicas, equipamentos ou software;



Inovação organizacional: implementação de novos métodos organizacionais na prática
do negócio, organização do trabalho e/ou relações externas;



Inovação de marketing: implementação de novos métodos de marketing, envolvendo
melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e
promoção.

A maior parte das inovações, em especial as mais bem-sucedidas, resultam de uma busca
consciente e intencional de oportunidades para inovar, dentro e fora da empresa. Tipicamente,
as inovações podem acontecer pela ocorrência, conjunta ou isolada, de sete principais
situações:
1. em consequência de factos inesperados;
2. por incongruências;
3. por necessidade;
4. por mudanças na indústria ou no mercado;
5. mudanças demográficas;
6. mudanças de percepção;
7. novos conhecimentos;
8. imposições legais ou regulamentares.0020
A inovação é fundamental, pois através dela as organizações tornam-se capazes de gerar
riqueza contínua e, assim manterem-se ou tornarem-se competitivas nos seus mercados.
Contudo, na maioria dos casos, as empresas usam os concorrentes como base de referência
para as suas próprias iniciativas de inovação. Com isso, as estratégias competitivas tendem a
ser muito parecidas dentro de um mesmo mercado e apenas a empresa que se afasta do grupo
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competitivo de empresas, consegue cumprir seu papel de aumento de competitividade e
consequente geração de riqueza. Para que se crie um ambiente corporativo propício à geração
de inovação, é necessário que os líderes das organizações promovam a inovação, sendo que a
melhor forma de o fazer é trabalhar para que os conceitos e estratégias de inovação sejam
assimilados por todos os colaboradores, clientes e fornecedores. Isso, provavelmente,
provocará a "contaminação" da cultura organizacional pelo "vírus" da inovação.

Outros autores como Nonaka e Takeuchi (1997) evidenciam a importância da criação de
conhecimento organizacional, quando afirmam que esse processo é a base do sucesso das
empresas japonesas. Entendem esse processo como a capacidade da organização para criar
conhecimento, difundi-lo em todas suas áreas e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas,
sendo também base à inovação contínua e em espiral, característica das empresas japonesas.
O processo, que finalmente leva à vantagem competitiva, ilustra-se na figura 2.
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Para Nonaka e Takeuchi (1997), inovação é recriar o mundo de acordo com uma perspectiva
específica ou ideal. Assim, afirmam que o processo de criação de conhecimento é o
combustível para a inovação, pois envolve tanto ideais quanto idéias. Devido à importância
das idéias, experiências e outras habilidades cognitivas e técnicas dificilmente percebíveis,
muitos autores afirmam que o conhecimento tácito é um recurso especialmente importante
para

inovação

(NONAKA;

TAKEUCHI,

1997;

LEONARD;

SENSIPER,

1998;

MASCITELLI, 2000).
Como se observa a inovação não ocorre apenas nos processos finais de fabricação. Esta pode
ocorrer em todo e qualquer ponto da organização. Não é apenas fazer coisas diferentes, mas,
também, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando, como refere Drucker (2002,
p. 211), novos potenciais de satisfação. Mas que tipos de inovação existem? Segundo
Simantob (2003, p. 20), as inovações podem ser classificadas em dois grandes grupos:

1.2 INOVAÇÃO RADICAL OU DE RUPTURA
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Este tipo de Inovação caracteriza-se pela incessante busca, por parte da organização que a
leva a cabo, de ruptura e quebra de paradigmas. Tipicamente, os os princípios que regem as
tecnologias de rupturas são os seguintes:
• As empresas dependem de clientes e investidores para obter recursos;
• Pequenos mercados não resolvem as necessidades de crescimento de grandes empresas;
• Mercados que não existem não podem ser analisados;
• Fornecimento de tecnologia pode não se igualar à procura do mercado.
Como tal, tipicamente, as empresas/organizações com maior potencial de levar a cabo
inovação de ruptura conducente ao aumento de competitividade são aquelas cujos clientes
necessitam das tecnologias de ruptura para fazer fluir os recursos, empresas/organizações
pequenas o bastante para se entusiasmarem com ganhos modestos, empresas/organizações que
ao planejarem as inovações consideram a possibilidade de fracasso, isto é, que pensam sobre
os esforços iniciais em comercializar uma nova tecnologia de ruptura como oportunidade de
aprendizagem e garantiria que essa aprendizagem é assimilada pela base de conhecimento da
empresa.

1.3 INOVAÇÃO INCREMENTAL
Inovação Incremental ou Inovação por Processo de Melhoria Contínua caracteriza-se por uma
busca de aperfeiçoamento constante e gradual. Por norma as empresas bem geridas são
excelentes no desenvolvimento das tecnologias incrementais. Estas melhoram o desempenho
dos seus produtos nas formas que realmente fazem a diferença junto dos seus clientes. Este
facto, habitualmente, ocorre porque suas práticas de gestão estão baseadas nos seguintes
princípios:


"ouvir" os clientes;
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investir agressivamente em tecnologias que ofereçam àqueles Clientes real satisfação
das suas necessidades;



focalizar os mercados maiores ao invés dos menores.

Este tipo de estratégia empresarial baseada na inovação incremental ou de melhoria contínua
permite às empresas que a praticam, relativamente aos seus pares, praticar margens mais
elevadas.

A criação de uma área exclusiva que trate do tema inovação na empresa, próxima à direção
geral, tem se mostrado uma iniciativa bem eficaz.
Outro ponto de atenção, que deve ser analisado com precisão, é o perfil das pessoas que
deverão liderar inovações. Atribuições técnicas serão sempre consideradas, mas também se
deve avaliar a chamada “escola da experiência”. Esta abordagem considera como positiva a
vivência em cenários pouco estáveis e o desbravamento de novos mercados, com o objetivo
de criar diferenciais competitivos para a empresa. Além disso, deve-se considerar também,
como importantes lições a serem evitadas, as experiências que ao final se mostraram malsucedidas. Finalmente, a flexibilidade e a capacidade de rápido ajuste de estratégia são
características essenciais de um profissional que lida com o novo.
Constituída esta competência, faz-se necessário um calendário formal de integração entre as
unidades de negócio e a área de inovação. É de vital importância a criação de um processo
que possibilite transparência e uma boa comunicação entre as diferentes áreas. Será
preciso assegurar a fluência das diretrizes de inovação em todos os níveis, bem como garantir
que os planos, o desempenho dos projetos e até simples idéias ainda em estágio de
modelagem sejam avaliadas pela direção.
Outro ponto fundamental, praticamente uma exigência de companhias comprometidas com as
comunidades em que atuam, é a questão da sustentabilidade aplicada à inovação.
Este tema merece cuidado e compromisso nos dias de hoje. As inovações precisam ser
compreendidas no âmbito das responsabilidades individual, social, ambiental e econômica.
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O processo de condução de um programa de inovação envolve várias etapas que podem ser
definidas basicamente em: 1- Coleta de idéias 2- Seleção 3- Desenvolvimento 4- Implantação.

Este é o processo que normalmente chamamos de funil de inovação, no qual o objetivo
principal é a criação de um processo estruturado de implantação de um Portfólio de Inovação.
Trabalhar com um portfólio permite a visualização de todas as iniciativas de maneira
sistêmica, garantindo a diversificação dos projetos entre as variáveis: risco, tamanho da
oportunidade, investimento, tempo para implantação e sinergias entre os negócios já
existentes.
Este ensaio pretende abordar as bases do processo de inovação, considerando premissas
essenciais dessa disciplina. Empresas sadias, em crescimento, com apetite para arriscar,
representam o melhor cenário para a busca de novos mares, pois geram as condições ideais
para o processo de nascimento de um negócio inovador.
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Mas considerar que todo negócio possui em sua essência todas as dimensões nas quais é
possível aplicar os conceitos de inovação - fornecedores, clientes, processos, marca, parcerias
estratégicas potenciais, produtos ou serviços que devem ser baseados nas reais necessidades
dos clientes - nunca é tarde para definir a melhor estratégia a ser tomada.

Por Sérgio Camargo

1.4 CONDIÇÕES PARA UMA INOVAÇÃO DE SUCESSO
Peter Drucker na sua obra The Essential Drucker, defende que existem pelo menos três
condições que têm que ser cumpridas para que uma inovação tenha sucesso.
As três são óbvias, mas frequentemente negligenciadas.

- Inovação é trabalho.
Exige conhecimento. Muitas vezes exige um grande engenho. E há claramente inovadores
de maior talento do que o resto de nós. Além disso, os inovadores raramente trabalham em
mais do que uma área.
Apesar de toda a sua enorme capacidade inovadora, Edison apenas trabalhava na área da
eletricidade. Na inovação, assim como em qualquer outra iniciativa, há talento, há
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engenho e há predisposição. Mas, no final, a inovação transforma-se num trabalho difícil,
centralizado e intencional que faz grandes exigências de diligência, persistência e de
empenho.
Se isto não existir, não haverá talento, engenho ou conhecimento que ajudem.

- Para ter sucesso, os inovadores têm que se basear nos seus pontos
fortes.
Os inovadores de sucesso analisam um conjunto vasto de oportunidades. Mas depois
perguntam: “Qual destas oportunidades é adequada para mim, para esta empresa, utiliza
aquilo em que nós (ou eu) somos competentes e mostrámos ter capacidades em termos de
desempenho?”
Obviamente, quanto a isto, a inovação não é diferente de qualquer outra iniciativa. Mas
pode ser mais importante na inovação basearmo-nos nos nossos pontes fortes devido aos
riscos da inovação a ao aumento do conhecimento e da capacidade de desempenho que daí
resulta. E na inovação, como em qualquer outro empreendimento, também tem que haver
uma adequação temperamental. As empresas não têm um bom desempenho numa coisa
que não respeitam. Os inovadores, da mesma forma, têm que estar temperamentalmente
em sintonia com a oportunidade inovadora. Tem de ser importante para eles e tem de fazer
sentido.
De outra forma, não estarão disponíveis a investir trabalho persistente, árduo e frustrante
que a inovação de sucesso exige sempre.

- A inovação é um efeito da economia e da sociedade.
Uma mudança no comportamento dos clientes, dos professores, dos agricultores, dos
cirurgiões, das pessoas em geral, normalmente está associado a uma mudança no
processo,

i.e.,

à

forma

como

se

trabalha

e

produz

alguma

coisa.

A inovação, por conseguinte, tem de estar sempre próxima do mercado, tem de se centrar
no mercado, sem dúvida tem de ser impulsionada pelo mercado.
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CAPÍTULO II – ECO-INOVAÇÃO: A SUSTENTABILIDADE
COMO FORMA DE OBTER VANTAGEM COMPETITIVA

Outro fator que deve ser considerado quando se fala em inovação atualmente é a
sustentabilidade. Uma empresa, para atender as necessidades dos consumidores, deve se
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preocupar com a natureza e com atitudes que possam contribuir para a diminuição da
degradação do meio ambiente.
A sustentabilidade é um conceito segundo o qual o uso dos recursos naturais para a
satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das
gerações futuras, o que requereu a vinculação da sustentabilidade no longo prazo. Para que
algum empreendimento seja considerado sustentável, é preciso que seja: ecologicamente
correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso.

O conceito de sustentabilidade está intimamente relacionado com o da responsabilidade
social das organizações. Além disso, a ideia de "sustentabilidade" adquire contornos de
vantagem competitiva. Isto permitiu a expansão de alguns mercados, nomeadamente o da
energia, com o surgimento das energias renováveis. Segundo Michael Porter, "normalmente
as companhias têm uma estratégia económica e um estratégia de responsabilidade social, e o
que elas devem ter é uma estratégia só".
Uma consciência sustentável, por parte das organizações, pode significar uma vantagem
competitiva, se for encarada integrar uma estratégia única da organização, tal como defende
Porter, e não como algo que concorre, à parte, com "a" estratégia da organização, apenas
como parte da política de imagem ou de comunicação. A ideia da sustentabilidade, como
estratégia de aquisição de vantagem competitiva, por parte das empresas, é refletida, de uma
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forma expressamente declarada, na elaboração do que as empresas classificam como
"Relatório de Sustentabilidade".

Já as empresas antigas que nao se utilizavam deste método para trabalhar, agora têm de
quebrar esse paradigma e devem repensar as questões de ambiente de mercado, concorrência
e competitividade, e repensar os padrões de consumo, de expectativa e de acumulação
capitalista.
Estima-se que do total de 6,3 bilhões de habitantes do planeta, cerca de quatro bilhões
de pessoas recebam menos de US$ 3 dólares por dia e apenas 800 milhões ganhem mais de
US$ 15 mil por ano.
Para combater essa desigualdade e promover a inclusão dessa comunidade, as empresas
terão que adotar modelos de negócios que contemplem o desenvolvimento de produtos que
atendam às necessidades desse público. Nesse sentido, a inovação sustentável será a chave
para alcançar esse objetivo e, sobretudo, para a manutenção do planeta. Outro fator que
impulsionará a utilização mais freqüente da inovação sustentável é o crescimento da
população mundial. Estima-se que em 2050 haverá cerca de dez bilhões de habitantes no
planeta, portanto a atividade econômica precisa ser multiplicada por dez para atender as
necessidades da população projetada. A energia, por exemplo, é responsável, atualmente, por
25% das emissões de gases efeito estufa.
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Se essa geração for multiplicada por dez, não haverá planeta. Apesar dos dados
apontarem este grande problema, o Brasil ainda investe pouco em inovação sustentável, em
proporção ao seu tamanho. Entre as mil empresas que mais investem em inovação no mundo,
só cinco são brasileiras. Dos US$ 550 bilhões investidos por todas essas companhias em
pesquisa e desenvolvimento (P&D) durante 2010, a fatia das empresas do Brasil representa
apenas 0,38% (ou US$ 2,1 bilhões) do total. As informações são do estudo Innovation 1000
de 2011, divulgado pela consultoria Booz & Company. Petrobrás (que aparece na 119ª
posição da listagem), Vale (133º lugar), CPFL Energia (705º), Totvs (807º) e Embraer (924º)
são as cinco brasileiras que estão no ranking de 2010. E são as mesmas que estavam na
listagem de 2009.

Embora representem uma ínfima parcela do total investido em inovação no mundo, as
companhias nacionais aumentaram em média 10% o volume aplicado em inovação: de US$
1,9 bilhão em 2009 para US$ 2,1 bilhões em 2010. O percentual de aumento é um pouco mais
alto que o observado no mundo, de 9,3% também de 2009 para 2010.
Existem vários recursos em que as organizações podem investir para uso sustentável de
recursos: a redução de poluição, o reuso, a reciclagem e a recuperação energética, tudo nesta
ordem. É verdade que se tornar uma empresa sustentável custa caro, mas os administradores
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devem considerar os benefícios futuros que justificam tal investimento, por exemplo, a
mudança de comportamento, hábitos e até de cultura é fundamental para a sobrevivência da
humanidade e das futuras gerações, a proteção ao meio ambiente tem uma dimensão
econômica e um alcance social que se traduz em incentivos à reestruturação e à inovação e as
empresas são mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras.
Para provar essa teoria, a Revista Exame realizou uma pesquisa separando vinte grandes
empresas que dão o exemplo de inovação e sustentabilidade e obtém um ótimo resultado
financeiro por isso.

As 20 premiadas por EXAME
Empresa

Boas práticas

Accor

No primeiro dia de trabalho, os funcionários
aprendem que ações relacionadas à
sustentabilidade precisam ser incorporadas ao
dia-a-dia de suas atividades

Acesita

A empresa investe em programa de empresa
júnior para estudantes do ensino médio. O
desafio é melhorar a qualificação de sua
própria mão-de-obra

Amanco

Reduzir o consumo de água e de outros
insumos é uma obrigação que afeta
diretamente o bolso de seus executivos

Aracruz

Destaque no mercado financeiro mundial por
suas políticas de sustentabilidade, é a única
empresa florestal no mundo a figurar no
Índice Dow Jones de Sustentabilidade da
bolsa de Nova Yokr

Arcelor

Investe 270 milhões de reais em programas de
gestão ambiental e reduz o uso de insumos
não renováveis na produção de aço

Basf

Redesenhou toda a sua estrutura de produção
e acabou se tornando uma pioneira em seu
setor
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Braskem

A companhia colocou a sustentabilidade no
centro de sua estratégia de expansão dos
negócios

Instalada em Piracicaba há três décadas, a
Caterpillar empresa liderou a criação de uma agenda de
crescimento sustentável para o município

CPFL

Ao aumentar a produtividade de suas usinas, a
empresa está conseguindo acumular créditos
de carbono para financiar seus projetos
ambientais

Elektro

Com o projeto Energia Comunitária, a
empresa colabora para a reurbanização de
áreas pobres e melhora a qualidade de vida de
milhares de pessoas nas cidades onde atua

IBM

Incentiva o uso da capacidade ociosa de
computadores em pesquisas voltadas para a
saúde e o meio ambiente

Itaú

Lançou o primeiro fundo de investimento que
permite ao correntista contribuir para
neutralizar os gases que destroem a camada de
ozônio

Mapfre

O projeto de segurança viária da empresa
atinge 2,5 milhões de alunos da rede pública
estadual paulista e vira referência em
educação de trânsito

Natura

Pioneira em sustentabilidade no Brasil, a
empresa possui um dos programas de
neutralização de carbono mais eficazes

Philips

Para ganhar mercado, a subsidiária brasileira
aposta em equipamentos que consomem
menos energia

Promon

A empresa dissemina o conceito de “edifício
verde” e exige que seus fornecedores também
adotem práticas sustentáveis nos negócios

Real

O banco transforma seus funcionários em
agentes
multiplicadores
de
práticas
sustentáveis. A remuneração dos executivos
está vinculada ao desempenho da instituição
também nas dimensões social e ambiental.

Serasa

Incentiva o engajamento dos funcionários e
troca o modelo de simples doações por
consultorias completas em gestão de

22

instituições beneficientes
Suzano

Ao adotar o conceito de sustentabilidade, a
Suzano conseguiu expandir a produção e
valorizar suas ações na Bovespa

Unilever

Ao mudar o formato das embalagens de seus
produtos, a subsidiária brasileira diminuiu em
quase 305 o consumo de papel

Portanto, percebe-se que as grandes empresas se preocupam muito com sustentabilidade
sabendo que isso trará um retorno a longo prazo de seus consumidores, porque assim o mundo
será melhor. Com essa corrida para não ser passado para trás pelos concorrentes ocorrem
alguns casos de empresas quese consideram sustentáveis, mas na verdade só estão se
utilizando deste rótulo para obter vantagem frente à concorrência.
Para premiar aquelas empresas que realmente estão contribuindo para um mundo
melhor, a Dow Jones divulga todo ano uma lista de empresas que conseguiram atingir um
resultado significativo em seus esforços. Oito empresas brasileiras estão na lista, entre elas
estão a Petrobras, Cemig, Bradesco, Itaú, Itausa, Embraer, Fibria e Redecard. A análise avalia
o desempenho econômico, social e ambiental dos investidores mundiais.
Nesta edição em questão, 342 companhias de 30 países participam do índice, em 57
setores da indústria. Atualmente, mais de US$ 8 bilhões estão investidos em fundos que se
baseiam exclusivamente nas empresas pertencentes aos índices Dow Jones.
Outro exemplo prático de inovação sustentável (Eco-Inovação) é a PepsiCo. A PepsiCo,
fabricante dos produtos ELMA CHIPS®, QUAKER® e PEPSI®, entre outros, lançou, em
maio de 2010, o primeiro display de produtos para ponto de venda (PDV) 100 % reciclado do
planeta. Esta novidade lhe rendeu a premiação máxima do Chairman’s Award 2011, um dos
mais importantes prêmios que a sede mundial da companhia destina àqueles que contribuíram
de maneira excepcional para o crescimento dos negócios.
Vencedora na categoria “Sustentabilidade Ambiental”, a equipe formada por cinco
funcionários da PepsiCo do Brasil desenvolveu expositores para produtos ELMA CHIPS®
fabricados a partir de BOPP, película de polipropileno biorientada utilizada na confecção das
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embalagens de snacks da própria marca combinada ao poliestireno, uma resina sintética
reciclada. Só em 2010, foram produzidos 20 mil displays 100% reciclados, montante
equivalente a 20% do volume anual dos expositores adquiridos pela companhia. Cláudia
Pires, gerente de Sustentabilidade da PepsiCo do Brasil, explica que o display de BOPP, antes
descartado, agora é matéria-prima para a empresa. O desenvolvimento do composto é reflexo
dos constantes esforços que a unidade brasileira da companhia tem feito para a criação de
novas tecnologias ecológicas.
Além de não se mostrar prejudicial ao meio-ambiente, o programa de reciclagem do
BOPP tem outro benefício: a geração de empregos. Na Clodam, recicladora que transforma as
embalagens de snacks em resina, quem executa o trabalho são detentos em regime semiaberto,
iniciativa, que contribui para a inserção desses presidiários no mercado de trabalho. Um
exemplo de preocupação tanto ambiental como social.

CAPÍTULO III – CASO CITIBANK S/A.

3.1 CITI INOVAÇÃO – A HISTÓRIA
Tudo começou no dia 16 de junho de 1812, dois dias antes do começo da guerra entre Estados
Unidos e Inglaterra, quando o estado de Nova York autorizou a constituição do banco City
Bank of New York, com capital social de US$ 2 milhões, tendo como primeiro presidente
Samuel Osgood. Um mês depois, o banco estabelecia sua sede social no número 52 da Wall
Street para prestar serviços a um grupo de prósperos comerciantes da cidade. E já no ano
seguinte pagava seus primeiros dividendos.
Mostrou solidez durante a segunda grande crise financeira, ocorrida em 1857, período em que
985 bancos declararam estarem quebrados, enquanto aumentava significativamente a
quantidade de depósitos. Em 1865, se integrou ao novo sistema bancário nacional americano,
passando a se chamar oficialmente The National City Bank of New York. Nessa época, os
bancos deviam cumprir as normas impostas pelo governo federal americano. O The National
City Bank se transformou no maior banco da cidade de Nova York, com um total de US$ 34.4
milhões em depósitos. No ano seguinte já era o maior banco do país.

24

Em 1897 se transformou no primeiro banco americano a constituir um departamento de
divisas, começando operações no mercado de câmbio. O novo século começou com a
expansão de seus negócios na Ásia, inaugurando vários escritórios, desde a cidade de Xangai
até Manila. No ano de 1914, foi o primeiro banco americano a constituir sede no exterior, na
cidade de Buenos Aires na Argentina. No ano seguinte inaugurou escritórios na cidade do Rio
de Janeiro. O International Banking Corporation, banco americano com sede no exterior,
passou a ser subsidiário do National City Bank no ano de 1918. No ano seguinte foi o
primeiro banco americano a ter ativos acima de US$ 1 bilhão. Em 1929, o The National City
Bank era apontado como o maior banco comercial do mundo. Ao final da década de 30 o
banco havia constituído 100 sedes em 23 países, confirmando ser o banco estrangeiro de
maior envergadura mundial.
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Em 1941, com o início da Segunda Guerra Mundial, o banco fechou suas sedes na Europa e
Ásia. Em 1952, James Stillman Rockefeller, descendente direto da poderosa e tradicional
família americana, foi eleito presidente, e depois presidente do conselho, comandando o
banco por 15 anos. No ano de 1955 o banco mudou novamente seu nome para The First
National City Bank of New York. Para comemorar seus 150 anos de existência, a o banco
passou a se chamar First National City Bank em 1962. Em 1974, o grupo que controlava o
banco, mudou mais uma vez seu nome para Citicorp. Dois anos depois o banco passou
finalmente a se chamar CITIBANK. No final desta década, o banco inovou ao oferecer aos
seus clientes acesso 24 horas a sua conta através dos caixas automáticos, onde era possível,
sacar dinheiro, pagar contas e checar saldos utilizando o cartão CITICARD.

Em 1994 estabeleceu o primeiro banco comercial estrangeiro na Rússia. Dois anos depois,
registrou a emissão do maior número de cartões de crédito da Ásia, com Taiwan sendo o
primeiro país no exterior a ter um número de cartão superior a 1 milhão de unidades. Em
1998, o Citicorp, a Travelers e outras empresas do grupo, se fundiram para formar o Citigroup
Inc., em uma gigantesca operação avaliada em US$ 140 bilhões. A partir deste momento, o
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CITIBANK se tornaria uma subsidiária do maior grupo financeiro do planeta. Apesar da
recente crise econômica, o banco parece estar se recuperando em uma velocidade invejável, e
foi buscar no seu slogan mais famoso, uma representação de seu atual momento: The CITI
Never Sleep. Atualmente, os serviços on-line do CITIBANK são os de maior sucesso no
mundo, com mais de 15 milhões de usuários.

3.1.1 LISTA DE INOVAÇÕES AO LONGO DO TEMPO
1904
● Introdução no mercado os Traveler’s Checks (cheques de viagens).

1928
● Primeiro banco a autorizar empréstimos pessoais sem garantias paralelas. O banco foi
pioneiro ao organizar um departamento de empréstimos pessoais, mediante o qual os
trabalhadores teriam acesso a serviços disponíveis, até então, para a classe mais alta.

1935
● Desenvolvimento e implantação de um sistema de empréstimos pagadores mensais para
pequenas empresas.

1936
● Foi o primeiro banco da cidade de Nova York a oferecer contas correntes aos consumidores
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sem o requisito de saldo mínimo.

1956
● Utilizado o primeiro computador para aplicação das operações de empréstimos com fins
comerciais.

1961
● Introdução do chamado CD (certificado de depósito).

1964
● Início de sua atuação no mercado de Leasing.

1965
● Ingresso no mercado de cartões de crédito.

1967
● Lançamento do primeiro cartão de crédito do banco - denominado First National City
Charge Service - popularmente conhecido como cartão “Everything”, que passou a se chamar
MasterCharge (atualmente conhecido como Mastercard) em 1969.

1977
● Introdução de novos serviços como os caixas automáticos (ATM) com funcionamento 24
horas e o cartão CITICARD.

1981
● Aquisição do cartão de crédito Diners Club. O cartão seria vendido em 2008 em virtude da
crise financeira mundial.

1986
● Introdução nos caixas automáticos, do sistema de toques na tela, primeiramente na cidade
de Nova York e Hong Kong.

2007
● Lançamento do CITI MOBILE, serviço de acesso móvel disponibilizado à seus clientes,
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sendo o primeiro banco americano a ingressar neste segmento. Através de um aplicativo é
possível pagar faturas, checar contas e fazer movimentação pelo telefone celular.

3.1.2 OUTRAS IDÉIAS
Lançamento de um aplicativo para smartphones para usuários em Hong Kong.
Agora, os usuários de smartphones em Hong Kong podem ter acesso a serviços do Citibank
na palma de suas mãos através de um app pioneiro desenvolvido pela empresa bancária
global.
Principais características do aplicativo móvel trazendo comodidade aos usuários de
smartphones incluem:
- Hot Picks: Ver as melhores ofertas dos cartões de crédito do Citi
- Promoções: Pesquisar as ofertas por categoria e localização
- Benefícios do cartão: Calculadora de recompensas permite aos usuários saber quantas
recompensas pontos ou descontos podem ganhar por gastos com cartão de crédito.
- Outros Produtos: privilégios selecionados de outros produtos bancários e serviços
O aplicativo móvel é compatível com a maioria dos sistemas operacionais móveis e está
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disponível em quatro diferentes plataformas, nomeadamente App Store para iPhone, Android
Market, Market Place e Ovi Store.

3.2 CITI SUSTENTABILIDADE

Citi
Devido ao meu trabalho na empresa Citibank S.A. busquei informações sobre inovação e
sustentabilidade nesta empresa, uma vez que sua preocupação com os seguintes temas é
grande e os investimentos feitos também são impactantes. O Citi incorpora práticas
sustentáveis ao cotidiano de suas atividades e empreende esforços para minimizar os impactos
socioambientais e econômicos relacionados aos seus produtos, serviços e operações. Esses
compromissos são colocados em prática com o investimento em iniciativas baseadas nos
pilares: educação financeira, finanças sustentáveis, diversidade e investimento
socioambiental. Os pilares representam temas fundamentais para a atuação de uma instituição
financeira que acredita no desenvolvimento sustentável do País.
O primeiro programa a ser citado aqui é da Associação CitiEsperança, chamado “Para cada
ação um sorriso”. Esse programa surgiu em 1997 e teve origem na junção de várias ações
sociais isoladas , que eram conduzidas por funcionários do Citi Brasil em diversas localidades
do país.
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A iniciativa passou a contar com o apoio do Citi: a cada real doado pelos associados, para os
projetos sociais, o Citi doa a mesma quantia. Nos últimos 13 anos, a Associação já atendeu
mais de 110 mil pessoas diretamente por meio de projetos e campanhas de solidariedade e
mais de 500 mil pessoas indiretamente. Em 2009 foi alcançada a marca de 500 voluntários, os
quais compartilham responsabilidades nas ações da associação. Nos 13 anos de atuação, a
Associação CitiEsperança arrecadou mais de 1,7 milhão por meio de doações de funcionários,
que somados ao apoio do Citi ultrapassaram a marca de 3,4 milhões.
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3.2.1 OS NÚMEROS DA CAMPANHA
- Ao longo dos últimos 13 anos foi acumulado R$ 1,9 milhão proveniente de contribuições
apenas dos mantenedores.
- Em 2010, tivemos a participação de cerca de 500 voluntários nas ações realizadas em todo o
país.

- Somando as doações dos mantenedores com os do montante proveniente do Citi, até 2010,
foram investidos mais de R$ 3,8 milhões em projetos sociais e campanhas de solidariedade.
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- Foram beneficiadas diretamente 44 entidades em 4 campanhas: Páscoa, Inverno, dia das
Crianças e Natal no ano de 2010.
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- Entre as entidades o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Casa dos Velhinhos de
Ondina Lobo, Associação Beneficiente Santa Fé, Casa Hope, Cei Regina Angelorum e
Cenlep.

- Haiti, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Luis do Paraitinga foram alvo de 4
campanhas de ajuda humanitária.
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CONCLUSÃO
Por fim, o processo de inovação é favorecido por diversas fontes de informação, internas
(dentro da empresa) ou externas (fora da empresa: mercado, economia, cultura, etc.). É por
esse motivo que os modelos não favorecem uma explicação certa para qualquer situação. Por
ter grande área de abrangência, a inovação contribui para comparações intra-empresariais, ou
seja, passado versus o presente de modo a favorecer o dimensionamento de metas e interempresarial, compreendendo os movimentos inovadores das empresas.
Até pouquíssimo tempo atrás, a produção de conhecimento, as descobertas e as patentes
eram prerrogativa de grandes empresas de países avançados. Nos próximos anos, a maior
parte das inovações deve vir de países emergentes, uma vez que, a demanda só tende a crescer
nesses mercados. E para as novas empresas inovadoras sobreviverem à dura competição
devem ter coragem de quebrar velhos paradigmas, motivar e unir os funcionários, preocuparse com o meio ambiente e com a sociedade onde está inserida, incentivar a criatividade e
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contratar líderes capazes de organizar um planejamento estratégico de inovação para uma
eficácia máxima no produto ou serviço final.
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INTRODUÇÃO
Em um mercado tão competitivo e com a difusão de conceitos como
sustentabilidade, responsabilidade social e ética, os consumidores tornaram-se mais
conscientes e mais exigentes. Para Ashley et. al. (2003, p.5), “além de preço e
qualidade o consumidor busca confiabilidade, serviço de pós-venda, produtos
ambientalmente corretos e relacionamentos éticos com todos aqueles que
relacionam”. Assim, a pressão da sociedade gerou uma nova maneira de como as
organizações devem se comportar junto aos seus stakeholders para que ela
sobreviva no mercado.
O marketing social tem sido muito utilizado pelas empresas para divulgação
de ações beneficentes com o objetivo de demonstrar que são empresas-cidadãs. A
partir de alguns casos de empresas que utilizaram o marketing social e obtiveram
sucesso, é possível afirmar que essa prática pode agregar valor à imagem da marca
ou do produto e aumentar suas vendas. Porém, ocorre muito de empresas utilizarem
as ações sociais apenas como mais uma ferramenta para aumentar os lucros. Não é
ético e nem basta dizer que é sustentável. É preciso realmente ser. Por isso, é
importante que a ética, a sustentabilidade e a responsabilidade social, como serão
analisadas neste trabalho, venham antes do marketing social para que este seja
adequadamente praticado.
Este trabalho será delimitado pelos seguintes assuntos:





Responsabilidade social, ética empresarial, sustentabilidade e marketing
social: conceitos, ações e resultados esperados.
Comportamento do consumidor: o processo de decisão de compra.
Responsabilidade socioambiental dos bancos de varejo.
Análise dos motivos de decisão para aquisição dos serviços.

A escolha deste tema se justifica pelo desenvolvimento sustentável que o
marketing social pode gerar, tanto economicamente, socialmente e ambientalmente.
A escolha dos bancos de varejo para o estudo se deve ao fato de que estes
investem muito em ações socioambientais, talvez por apresentarem lucros imensos
e por esse motivo ficam pressionadas a tomarem essa atitude.
O objetivo geral neste trabalho é identificar o quanto o marketing social
influencia na decisão da escolha do banco de varejo.
Os objetivos específicos são verificar:
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 Se os consumidores sabem quais bancos de varejo praticam
responsabilidade socioambiental.
 Qual a percepção dos consumidores em relação a estas ações.
 O quanto as pessoas acham a responsabilidade socioambiental
importante.
 Como a falta de responsabilidade social afeta estas organizações.
 Quais os níveis de importância de diversos fatores na escolha do
banco.

CAPÍTULO I – RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL
Através da pesquisa bibliográfica, este capítulo procura expor, esclarecer e
desenvolver conceitos essenciais para o estudo. Conceitos estes que são de
responsabilidade social empresarial, ética empresarial, sustentabilidade e marketing
social. Para uma visão mais abrangente sobre os assuntos, foram utilizados
pensamentos e teorias de diversos autores.
No fim da década de 80, devido a fatores como condições subumanas dentro
das empresas, poluição ambiental gerada pelas indústrias e desigualdade social,
obrigaram aos profissionais de diversas áreas a repensarem em uma nova forma de
gestão.
Primeiramente, é importante compreender o que é responsabilidade social
empresarial, hoje também conhecida como responsabilidade socioambiental, visto
que é uma expressão entendida de diversas formas.
Há várias opiniões de como as empresas devem ser ou o que precisam fazer
para serem consideradas socialmente responsáveis, tais como: cumprir com as
obrigações legais; ter papel social; ter comportamento eticamente responsável; ser
socialmente consciente; que responsabilidade social é um dever fiduciário e exige
padrões mais altos de comportamento do que o cidadão médio; ou simplesmente
não ser irresponsável (ZENONE, 2006). Para Zenone (2006, p. 7), “a
responsabilidade social empresarial está ligada às obrigações legais e econômicas
da empresa, mas também é necessário incorporar certas responsabilidades para
com a sociedade de um modo geral”. Bowen (1953) apud Ashley (2003, p. 6), define
responsabilidade social como “... a obrigação do homem de negócios de adotar
orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os
fins e valores da sociedade”. Em outra visão, apontada por Neto e Froes (1999)
apud Zenone (2006, p. 6) o termo é descrito como “... a decisão de participar mais
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diretamente das ações comunitárias na região em que a empresa está presente e
minorar possíveis danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”.
Não há uma definição exata para tal, mas podemos adotar uma mais
complexa para o estudo. De acordo com o Instituto Ethos de Responsabilidade
Social (2004),
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que
se define pela relação ética e transparente da empresa com
todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais.

Na realidade, a responsabilidade social empresarial possui um sentido mais
amplo do que pensamos. Não só valoriza o lado social, mas também o ambiental e o
comportamento ético.
Numa perspectiva em relação aos benefícios gerados, segundo Orchis et al.
(2002 apud Levek et. al. 2002, p. 20),
a prática da responsabilidade social de forma correta pode
melhorar o desempenho e a sustentabilidade da empresa a
médio e longo prazos, proporcionando, dentre outros fatores,
valor agregado à imagem corporativa da empresa; motivação
do público interno; posição influente nas decisões de compras;
vantagem competitiva; influência positiva na cadeia produtiva;
reconhecimento dos dirigentes como líderes empresarias e
melhoria do clima organizacional.

Mas por outro lado, Neto e Froes (1999 apud Levek et. al. 2002, p. 20)
ressalvam que,
A partir do momento em que a empresa deixa de cumprir com
as suas obrigações sociais em relação aos seus empregados,
comunidade, fornecedores, acionistas, clientes e parceiros, ela
perde o seu capital de responsabilidade social, a sua
credibilidade, prejudica sua imagem e ameaça a sua reputação.
No âmbito interno pode ocorrer a deterioração do clima
organizacional, a desmotivação generalizada, o surgimento de
conflitos, greves e paralisações, baixa produtividade e aumento
de acidentes de trabalho. No âmbito externo, podem ocorrer
prejuízos maiores como: acusações de injustiça social; boicote
de consumidores; reclamações dos fornecedores e
revendedores; queda nas vendas; gastos extras com passivo
ambiental e até mesmo risco de falência.
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Partindo destes postulados, fica claro que o uso da responsabilidade social
pode gerar benefícios a longo prazo e vantagem competitiva sustentável. Porém,
sua falta ou mau uso pode acarretar em sérios problemas quanto à imagem e
posteriormente em seus lucros. Por exemplo, uma empresa que joga seus resíduos
no rio, mais cedo ou mais tarde terá que pagar multas e a imagem da empresa ficará
comprometida. Já a que instala filtros poderia não ter tanto lucro no curto prazo,
mas, a longo prazo, teria a vantagem competitiva tanto em temos de imagem quanto
financeiramente.
Para praticar ações sociais, a empresa precisa estar segura quanto à sua
situação financeira e promissora quanto aos fluxos de caixa, sendo que a
responsabilidade social exige comprometimento a longo prazo com a sociedade.

1.1 ETICA EMPRESARIAL
Para o estudo, é necessário antes resgatar algumas definições amplas de
ética e assim o feito, será tratado ética mais restritamente na área empresarial. De
acordo com a Grande Enciclopédia Larousse Cultural (1995, v. 10), ética é definida
como “parte da filosofia que aborda os fundamentos da moral”. Já para Moore (1975,
p. 4) é “a investigação geral sobre aquilo que é bom”.
De acordo com Zenone (2006), na ética empresarial é indispensável valores
como: a boa qualidade dos produtos e serviços; a honradez em suas práticas
comerciais; o respeito mútuo em todas as relações; a cooperação; a solidariedade; a
criatividade e a iniciativa.
A ética empresarial enfatiza escolhas específicas dos gestores em si, por
exemplo, de como agir.
Zenone (2006) deixa claro que a ética não deve ser um valor adicionado,
como se fosse opção, e sim intrínseco nas atividades e cultura da empresa. A
explicação da necessidade da presença da ética nas organizações é que ela é a
base de tudo, para que todas as atividades que elas exercem não firam a moral dos
agentes envolvidos. E também, segundo Zenone (2006), sem a ética empresarial,
não seria possível praticar a Responsabilidade Social. Faz sentido, porque como
uma organização pode ser considerada responsável socialmente se ela faz práticas
antagônicas? Por exemplo, participar de um projeto ou ação social e ao mesmo
tempo não respeitar os direitos dos funcionários ou o meio ambiente. Portanto, a
ética é pré-requisito para as empresas sobreviverem no mercado.
Para Vieira (2001), o comportamento ético é o atributo mais importante em
relação à imagem. E ainda acrescenta que ao se preocupar e cuidar qualidade ética
da marca, não só constroem-se bases mais sólidas para que a empresa tenha mais
chances de ter um futuro promissor, como garante um seguro de vida contra
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acidentes de percurso, gerados por fatalidades ou como eventuais consequências
de alguma negligência (VIEIRA, 2001, p. 95).
Para Zenone (2006) a empresa atua de forma ética quando persegue seus
objetivos e metas, respeitando os valores e direitos, e assegurando o bem comum
por meio da observação de procedimentos idôneos e de fomento à cooperação,
solidariedade e co-responsabilidade.
De fato, a ética é fundamental e indispensável em qualquer tipo de
organização, uma vez que a pressão dos stakeholders exigem tal comportamento
cada vez mais.

1.2 SUSTENTABILIDADE

O tema sustentabilidade, junto à responsabilidade social, tornou-se alvo de
atenção devido aos problemas sociais e ambientais encontrados na realidade
mundial.
O termo sustentabilidade originou-se durante a década de 1980, com a
crescente conscientização dos países em descobrir formas de promover o
crescimento de suas empresas sem destruir o meio ambiente, nem sacrificar o bemestar das futuras gerações. Desde então, o termo se transformou em cenário para
causas sociais e ambientais (SAVITZ, 2007).
A sustentabilidade é baseada no Triple Bottom Line ou Tripé da
Sustentabilidade, originalmente criado por John Elkington, que compõe três
aspectos: o ambiental, o social e o econômico.
“O Tríplice Resultado (TR) capta a essência da
sustentabilidade, ao medir o impacto das atividades da
organização no mundo. Quando positivo, reflete aumento no
valor da empresa, em termos tanto de lucratividade e de
contribuição para a riqueza dos acionistas, quanto sob o
aspecto de seu capital social, humano e ambiental” (SAVITZ,
2007).

O conceito de sustentabilidade corporativa induz a um novo modelo de
negócios que leva em conta, no processo de tomada de decisão, além da dimensão
econômico-financeira, as dimensões ambiental e social (ZYLBERSZTAJN; LINS,
2010). A empresa sustentável é aquela que gera lucro para os acionistas, ao mesmo
tempo em que protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com que
mantém interações (SAVITZ; WEBER, 2007, p. 4).
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Seria difícil pensar nessas três questões separadamente, uma vez que não
existe sistema produtivo que funcione sem capital financeiro, capital natural e capital
humano bem-articulados (ZYLBERSZTAJN; LINS, 2010).
Segundo Zylberstanjn e Lins (2010, p. 3),
Sustentabilidade é respeito à interdependência dos seres vivos
entre si e em relação ao meio ambiente (...) e também é a
observância da interdependência de vários elementos da
sociedade, entre si e em relação ao tecido social.
Sustentabilidade ainda é aceitação da interdependência de
diferentes aspectos da existência humana. Crescimento
econômico e sucesso financeiro são importantes e geram
benefícios significativos para as pessoas e para a sociedade
como um todo.

Portanto, o conceito de sustentabilidade nos mostra que ao falarmos sobre
responsabilidade social ou marketing social, não é apenas o valor humano que está
em questão, mas também o ambiental e o econômico.
Podemos observar também que, no cenário atual, a prática do
desenvolvimento sustentável das empresas tornou-se condição básica para que
sejam aceitas no mercado.
1.3 MARKETING SOCIAL
Antes de aprofundar o estudo, é importante antes traçar o conceito de
marketing tradicional e marketing social e diferenciá-los para melhor entendimento.
Kotler (2000, p. 30) define marketing, de modo geral, como “um processo
social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que
necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e
serviços de valor com outros”. Já o termo marketing social é definido por Sina e
Souza (1999, p. 1) como “o uso das técnicas e ferramentas do marketing tradicional,
para promover a adoção de comportamento que desenvolverá a saúde e o bemestar de um público-alvo específico ou da sociedade como um todo”.
Vaz (1995, p. 281) possui um pensamento mais específico ao dizer que:
Marketing social é a modalidade de ação mercadológica
institucional que tem como objetivo principal atenuar ou
eliminar os problemas sociais, as carências da sociedade
relacionadas principalmente às questões de higiene e saúde
pública, de trabalho, educação, habitação, transportes e
nutrição.
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Em uma visão mais complexa apontada por Schiavo e Fontes (1997 apud
Costa e Matos 2009 p. 72), “marketing social é o termo empregado para descrever o
uso sistemático dos princípios e métodos do marketing orientados para promover a
aceitação de uma causa ou ideia, que levam um ou mais segmentos populacionais
identificados como público-alvo a mudanças comportamentais quanto a forma de
sentir, perceber, pensar e agir sobre uma determinada questão, adotando a respeito
novos conceitos e atitudes”.
Na opinião de Kotler (2000, p. 47) “a orientação de marketing societal
sustenta que a tarefa da organização é determinar as necessidades, os desejos e os
interesses dos mercados-alvo e fornecer as satisfações desejadas mais eficaz e
eficientemente do que a concorrência, de uma maneira que preserve ou melhore o
bem estar do consumidor e da sociedade”.
Dentro destes conceitos, o balanço social não deixa de ser uma ferramenta
do marketing social:
“O balanço social favorece todos os grupos que interagem
com a empresa. Aos dirigentes, fornece informações úteis
à tomada de decisões sobre programas sociais que a
empresa desenvolve. Além disso, o processo de
realização estimula a participação dos colaboradores na
escolha das ações e dos projetos sociais, intensificando a
comunicação interna e a integração nas relações entre
dirigentes e o corpo funcional. Aos fornecedores e
investidores, informa como a companhia encara as
responsabilidades em relação aos recursos humanos e à
natureza, o que é um bom indicador da forma como é
administrada. Para os consumidores, reflete a postura dos
dirigentes e a qualidade do produto ou serviço que
oferece, demonstrando o caminho que a empresa
escolheu para construir sua Marca. Ao Estado, ajuda na
identificação e na formulação de políticas públicas”
(DOMENEGHETTI, 2009).
A diferença entre marketing comercial e marketing social é o propósito de
cada um. O segundo visa primeiramente o indivíduo (SINA; SOUZA, 1999).
Portanto, o marketing social correto se preocupa com o desenvolvimento da
comunidade e da sociedade, não se restringindo apenas a divulgação de projetos e
ações sociais com finalidade de atingir o público-alvo para ganhar confiabilidade,
simpatia e ser reconhecida como empresa-cidadã.
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Zenone (2006) deixa claro que é preciso prestar atenção e diferenciar
responsabilidade social de uma mera ação de marketing que seria um investimento
pontual só para ter retornos em termos de imagem.
Esta prática é conhecida como greenwashing. A empresa diz ser sustentável
ou responsável socialmente, quando na realidade não é. De fato, isso é um
problema à sociedade e ao meio ambiente, uma vez que não haverá
desenvolvimento sustentável se a postura das empresas estiverem incorretas.
De acordo com Neto e Froes (2001, p. 74 apud Levek et. al. 2002, p. 21),
(...) o verdadeiro marketing social atua fundamentalmente na
comunicação com os funcionários e seus familiares, com ações
que visam aumentar comprovadamente o seu bem-estar social
e o da comunidade. Essas ações de médio e longo prazos
garantem sustentabilidade, cidadania, solidariedade e coesão
social (...) a empresa ganha produtividade, credibilidade,
respeito, visibilidade e, sobretudo, vendas maiores.

Porém, Zenone (2006) lembra ainda que as empresas praticam papel social
não só pelo benefício que traz à sociedade, mas também pela razão econômica.

CAPÍTULO II – COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: O
PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA
Entender o comportamento do consumidor nunca foi tarefa fácil por ser um
campo muito complexo uma vez que recebe influências multidisciplinares tais como
sociologia, psicologia e antropologia (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
No entanto, estudá-lo é fundamental para a empresa visto que o propósito do
marketing, segundo Kotler (2000), é atender e satisfazer as necessidades e desejos
dos consumidores de forma eficiente e eficaz. Ainda acrescenta que
Os profissionais de marketing devem ir além das influências
sobre os compradores e desenvolver uma compreensão de
como os consumidores realmente tomam suas decisões de
compra. Especificamente, os profissionais de marketing devem
identificar quem é responsável pela decisão de compra, os
tipos de decisões de compra e os passos no processo de
compra (KOTLER, 2000, p. 198).

Portanto, parte-se do pressuposto de que ao entender o porquê as pessoas
compram, torna-se mais fácil gerar e assim aplicar estratégias efetivas que
influenciam os consumidores.
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Apesar dos variados modelos do processo decisório de compra, adotou-se
neste trabalho o modelo PDC, por ser o mais completo, proposto por Blackwell;
Miniard; Engel (2005) que envolve sete etapas: reconhecimento da necessidade,
busca da informação, avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo,
avaliação pós-consumo e, por fim, descarte.
O comportamento do consumidor é definido por Engel; Blackwell; Miniard
(2000, p. 4) como “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor
de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e
sucedem estas ações”.
O processo de compra começa a partir do momento em que o comprador
reconhece uma necessidade ou problema. Engel; Blackwell; Miniard (2000, p. 115)
definem o reconhecimento de necessidade como “a percepção de uma diferença
entre o estado desejado de coisas e a situação real que seja suficiente para
despertar e ativar o processo decisório”.
As influências que atuam sobre o reconhecimento da necessidade podem ser
oriundas das influências ambientais ou das diferenças individuais, que são
consideradas externas e internas, respectivamente. A primeira inclui principalmente
cultura, classe social, influências pessoais, família e situação. Já a segunda é
dividida em cinco categorias: recursos do consumidor, motivação e envolvimento,
conhecimento, atitudes, personalidade, valores e estilo de vida (BLACKWELL;
MINIARD; ENGEL, 2005).
Após o reconhecimento da necessidade, o consumidor passa pela busca de
informações, definida por Solomon (2002, p. 212) como “o processo pelo qual o
consumidor investiga seu ambiente à procura de dados adequados para tomar uma
decisão razoável”. Já para Engel; Blackwell; Miniard (2000, p.119) é “a ativação
motivada de conhecimento armazenado na memória ou de aquisição de informação
ambiente”. Ainda segundo os autores, a busca também pode ser oriunda, assim
como o reconhecimento da necessidade, de natureza interna ou externa. A primeira
vem da recuperação de conhecimento da memória e o segundo da coleta de
informações do mercado. A busca interna depende da quantidade e qualidade de
informações que a pessoa possui em relação ao que será consumido. Dependerá
também se ela acha que estas informações são suficientes para a atual situação.
Caso não sejam, o consumidor pode recorrer à coleta de informações do ambiente
(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Em seguida, o consumidor ocupa-se da avaliação de alternativas pré-compra,
onde ele filtra as marcas e produtos utilizando-se de critérios de avaliação, que são
padrões e especificações para comparar produtos e marcas diferentes (ENGEL;
BLACKWELL; MINIARD, 2000). Para tanto, Engel; Blackwell; Miniard (2000, p.119),
definem esta etapa como “processo pelo qual uma alternativa de escolha é avaliada
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e selecionada para atender às necessidades do consumidor”. Tais critérios, de
acordo com os autores, que são os atributos preferidos de cada pessoa moldados
pelas diferenças individuais e influências ambientais.
O quarto estágio é o momento da compra. Para Kotler (2000, p. 194), a
compra pode passar por cinco subdecisões: por marca, por revendedor, por
quantidade, por ocasião e por forma de pagamento. Vale lembrar que para produtos
do cotidiano ou de baixo custo, envolvem-se menos decisões.
Engel; Blackwell; Miniard (2000) propõem que a compra tende a cair em três
ategorias. A primeira denominada compra totalmente planejada. Tanto a marca
quanto o produto são escolhidos com antecedência A segunda é a compra
parcialmente planejada. Há a intenção de comprar o produto de tal marca, mas a
escolha é adiada até o momento da compra. Por último a compra não-planejada.
Nesta, tanto o produto quanto a marca são escolhidos no ponto-de-venda (ENGEL;
BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Hawkins; Mothersbaugh; Best (2007, p. 356) consideram também a loja como
um fator importante na decisão de compra. Segundo os autores, existem três
sequências que o consumidor pode optar na decisão de compra: marca primeiro,
loja depois; loja primeiro, marca depois; ou marca e loja simultaneamente.
A decisão de compra pode ser influenciada pelo risco percebido pelo
consumidor que são de seis tipos: risco funcional, onde o produto não é o esperado;
risco físico, que diz respeito ao produto oferecer ameaça à saúde própria ou de
outras pessoas; risco financeiro, que está relacionado ao custo-benefício; risco
social, onde o produto gera constrangimento causado por outros; risco psicológico,
em relação ao produto afetar o bem-estar mental do usuário; e risco de tempo, onde
a ineficiência do produto resulta em um custo de oportunidade para encontrar um
substituto satisfatório. Para reduzir estes riscos, os consumidores procuram buscar
informações com amigos, dar preferência às marcas conhecidas e garantias
(KOTLER, 2000).
Após a compra, o cliente entra no processo de decidir se consumo ou não o
produto. Engel; Blackwell; Miniard (2000, p. 172) propõem que o consumidor têm
três opções para essa decisão, incluindo: uso na primeira oportunidade conveniente;
armazenamento de curto prazo em antecipação a oportunidades de uso posterior;
armazenamento de longo prazo sem uso específico ou antecipado em mente; e
abortar o processo de consumo. Segundo os autores, o processo também pode ser
abortado devido ao arrependimento do comprador.
Na etapa seguinte, denominada comportamento pós-compra ou avaliação
pós-compra, o consumidor pode ficar satisfeito ou insatisfeito. A satisfação do cliente
está relacionada com suas expectativas e o desempenho percebido do produto. Se
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o desempenho alcança as expectativas, o cliente fica satisfeito. Caso contrário, fica
insatisfeito. Esses sentimentos determinam se o cliente voltará a comprar o produto
ou não (KOTLER, 2000).
Finalmente, na última etapa, o descarte pode ocorrer antes, durante ou depois
do uso do produto. Para Hawkins; Mothersbaugh; Best (2007, p. 391) “criar
embalagens que utilizam uma quantidade mínima de recursos é importante por
motivos econômicos e como uma questão de responsabilidade social”.
A vida útil curta de produtos ultimamente tem acarretado na preocupação com
o lixo eletrônico. Kotler deixa claro que “se os consumidores jogam o produto fora,
os profissionais de marketing precisam saber como eles o fazem, principalmente se
isso pode prejudicar o meio ambiente”.

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DOS BANCOS DE VAREJO NO
BRASIL
Neste capítulo, são apresentadas breves apresentações das empresas, no
caso alguns bancos de varejo com atuação no Brasil, e seus respectivos
investimentos em responsabilidade socioambiental. Vale ressaltar que não serão
expostos todos os projetos e ações, mas sim as principais realizadas recentemente
ou ainda em processo. Os dados e descrições das empresas e dos programas aqui
citados foram expostos de acordo com as próprias organizações.

2.1.1 BANCO ITAÚ S/A.
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Sediado em São Paulo em 2 de Janeiro de 1945, o Banco Itaú , atualmente, é
o segundo maior banco de varejo do hemisfério sul.

Valor de mercado

▲ R$ 186.4 bilhões (2010)

Lucro

▲ R$ 13.3 bilhões (2010)

Faturamento

▲ R$ 114.4 bilhões (2010)

Sua atuação no campo social se dá por meio da Fundação Itaú Social, cujas
atividades centrais são a formulação, implantação e disseminação de metodologias
voltadas à melhoria de políticas públicas na área educacional e à avaliação de
projetos sociais.
Constituída em 2000, a Fundação atua em todo o Brasil em parceria com as
três esferas de governo (federal, estadual e municipal), com o setor privado e com
organizações da sociedade civil. Esse estabelecimento de alianças estratégicas
agrega expectativas e olhares diversos, o que contribui para a elaboração conjunta
de soluções para as demandas do povo brasileiro. Também é uma maneira de
garantir a perenidade das ações e ganhar escala, alcançando cada vez mais
beneficiários.
Além das alianças externas, a Fundação Itaú Social também conta com o apoio
de áreas de negócio do Banco. Diversos departamentos do Itaú fornecem apoio
técnico para a viabilização dos programas sociais. A rede de agências e as lojas
também têm importante papel na disseminação dos programas, o que estimula a
aproximação com as comunidades locais. Estas alianças internas são fortalecidas
com o alinhamento conceitual, estratégico e operacional entre a Fundação Itaú
Social e as demais áreas internas do Itaú.
A coautoria dos projetos com o poder público e demais parceiros garante a
adesão e identidade local aos projetos, a potencialização do alcance das ações, a
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sintonia com a demanda local e a capacidade de influir em políticas públicas. Além
disso, sistematizar e socializar os conhecimentos permite a disseminação de
metodologias, a transparência e abertura dos trabalhos desenvolvidos e a ampliação
do alcance das ações.
O conjunto de ações e programas que a Fundação desenvolve e apoia tem
como foco a educação integral, o desenvolvimento da capacidade de leitura e
competências de escrita, a ampliação das oportunidades de inserção social da
juventude e a disseminação da cultura de avaliação econômica de projetos sociais.
São parceiros na área educacional, por exemplo, o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e o Canal Futura. O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura
e Ação Comunitária (Cenpec) realiza a coordenação técnica de diversos projetos.

O Itaú Cultural contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão
complexa e heterogênea como a brasileira. É um instituto voltado para a pesquisa e
a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de
manifestações artístico-intelectuais.
Missão: consiste em desenvolver e organizar processos e gerar conhecimento
sobre as artes brasileiras; compreender as práticas culturais e, com base nelas,
ampliar o acesso à cultura; e promover a participação social.
Visão: No horizonte da próxima década, esperamos ser referência na reflexão
e manifestação da ação cultural no campo das artes brasileiras.
Programa Itaú Voluntário: O Programa Itaú Voluntário, iniciativa conjunta da
fundação Itaú Social e do banco Itaú, iniciou, em 2005, a expansão para a rede de
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agências, depois de consolidado na Administração Central do banco Itaú. Nesse
período, os colaboradores puderam apoiar programas da Fundação Itaú Social,
como o escrevendo o Futuro e o Programa Jovens Urbanos, e de seus parceiros,
como os programas da Junior Achievement do Estado de São Paulo e as oficinas
para o Programa Escola da Família. O Portal Itaú Voluntário é uma ferramenta que
estimula a ação voluntária e promove a articulação do voluntariado realizado pelos
colaboradores do Banco. Nele, os voluntários podem divulgar suas ações, lançar
ideias, criar novas oportunidades de atuação ou se engajar em ações promovidas
por outros voluntários ou pela própria Fundação Itaú Social.
Participação em projetos sociais: Campanha do Agasalho, Campanha de
Captação de Doadores de Medula Óssea e Campanha Natal sem Fome.
Programa Itaú Solidário: Iniciativa da fundação Itaú Social e do Banco Itaú, foi
criado para facilitar doações de colaboradores aos projetos cadastrados nos
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Comitês
compostos por colaboradores voluntários receberam treinamento para analisar,
escolher e monitorar os projetos sociais. Os trabalhos indicados por esses grupos
passaram por uma segunda etapa de seleção, que envolveu os 46 mil colaboradores
do banco Itaú. A partir da escolha dos projetos, os colaboradores fizeram suas
doações.
Investimentos Sociais: com foco na melhoria da qualidade da educação
pública, a Fundação Itaú Social conduz projetos voltados para o desenvolvimento
das novas gerações e atua internamente no envolvimento de colaboradores com a
causa social. A Fundação Itaú Social, o braço do investimento social do Banco Itaú,
atua em dois sentidos: mobiliza, educa e busca inserir os valores sociais na
consciência e nas ações dos colaboradores; promove os desenvolvimentos
pessoais, sociais e produtivos das novas gerações e fortalece institucionalmente
organizações comprometidas com a transformação social. Em 2005, investiu R$
21,5 milhões em 17 projetos próprios e mais de 100 parcerias e apoios a
instituições.
2.1.2 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
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Fundado em 1943 em São Paulo, o Bradesco é o segundo maior banco de
varejo no Brasil.

Valor de mercado

▲ US$ 80,2 bilhões (2010)

Lucro

▲ US$ 6,3 bilhões (2010)

Faturamento

▲ US$ 50,4 bilhões (2010)
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Há mais de cinco décadas a semente foi lançada. A Fundação, hoje, se afirma
no consenso de que educar é transformar vidas e abrir caminhos.
Há 54 anos a Fundação Bradesco visita o amanhã, integrada ao hoje, inquieta
e responsável, aliando ensino e qualidade de vida.
Essa tarefa demanda a afirmação de um conjunto de princípios educacionais e
éticos que orientam ações pessoais e coletivas na condução do projeto maior que é
a formação e profissionalização de milhares de brasileiros, nos mais diversos
recantos do país.
O que mantém seu trabalho vivo, atual, é o engajamento de seus educadores,
amantes do desafio, com fé ilimitada na possibilidade de transformar o mundo.
Desenvolve propostas pedagógicas que levam em conta as reflexões
contemporâneas sobre educação, nos segmentos de educação básica, profissional
e educação de jovens e adultos. Procura implantar infra-estruturas que consideram
os avanços tecnológicos, associados aos recursos das regiões onde estão suas
escolas.
Na Cidade de Deus, em Osasco, está seu núcleo administrativo/pedagógico
que organiza, encaminha e acompanha a dinâmica de todo o sistema educacional.
Trata-se de um grupo de educadores, técnicos, supervisores, compondo a
diretoria da Fundação e todo o corpo administrativo. São profissionais ativos,
atentos, responsáveis pela gestão dos recursos, capacitação profissional e,
sobretudo, pelo desenvolvimento de todo o projeto educativo.
A Escol@ Virtual é um portal de e-Learning dedicado a oferecer cursos a
distância - via Internet e semipresenciais.
A Escol@ Virtual está à disposição de alunos e ex-alunos, educadores e
colaboradores da Fundação Bradesco, além de pessoas da comunidade e
desempregados que queiram obter uma nova especialização ou requalificação para
o mercado de trabalho.
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Fundação Bradesco: é uma entidade sem fins lucrativos que busca
proporcionar a igualdade de oportunidades por meio da educação. O programa
sócioeducacional foi fundado em 1956 e mantém atualmente 40 escolas - em todos
os estados brasileiros e no Distrito Federal -, instaladas em regiões menos
favorecidas. Com sede na Cidade de Deus, em Osasco (SP), emprega 2,8 mil
funcionários e já proporcionou ensino gratuito e de qualidade a mais de 2 milhões de
alunos. Tal programa, somado a outras modalidades de cursos, presenciais e a
distância, já superou 4 milhões de atendimentos. Em 2010, foram registrados 646
mil atendimentos, com um orçamento total de R$ 262,3 milhões. A principal fonte de
recursos da Fundação são os dividendos que recebe de sua participação como
acionista do Bradesco. A atuação da Fundação Bradesco foi ampliada com a
implementação de novas turmas de educação infantil em mais 7 escolas da rede. O
objetivo é expandir a educação infantil para as escolas de Ceilândia (DF), Gravataí
(RS) e Rio de Janeiro (RJ).
Programa Educa+Ação: criada em 2007, pelo Bradesco e a Fundação
Bradesco, com o objetivo de elevar o padrão educacional dos alunos da rede pública
nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O projeto visa integrar a iniciativa
privada e o setor público e capacitar os professores para atingirem a meta de
alfabetizar as crianças até o fim do 2º ano do Ensino Fundamental, de forma que
aprendam os conteúdos apropriados também nos anos seguintes. Em 2010, o
programa envolveu 127 escolas, distribuídas em oito cidades do Vale do Ribeira,
Embu e Jundiaí, no estado de São Paulo, e em Ivinhema, Angélica e Porto
Esperança, no Mato Grosso do Sul. Em 2011, o programa será expandido para os
municípios de Ilha Comprida e Cananeia. Atende atualmente cerca de 25 mil alunos
e mais de mil professores. Além dos livros didáticos para os estudantes e o material
de apoio para professores, as escolas recebem supervisão pedagógica sistemática,
que ocorre em momentos de formação coletiva e em visitas às unidades escolares
envolvidas. O site do programa será atualizado com diversas funções multimídia e
novos recursos de longa distância. Todos os alunos beneficiados pelo Educa+Ação
são avaliados nas disciplinas de português, matemática, ciências, história e
geografia, e o índice de alfabetização obtido é de 90%. O Bradesco investiu um total
de R$ 1,5 milhão no programa em 2010. Outros parceiros, como Sociedade Amigos
do Embu, Angélica Agronegócio Ltda., Prefeitura Municipal de Jundiaí e Acaia
Pantanal, também disponibilizaram recursos para o programa.
Fundação Amazonas Sustentável: em uma parceria com o governo do estado
do Amazonas, o Bradesco tornou-se um dos cofundadores da Fundação Amazonas
Sustentável (FAS), instituição constituída para valorizar a Floresta Amazônica e
melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. O aporte inicial foi de R$
20 milhões para constituir um fundo permanente. O governo do estado do Amazonas
também contribuiu com R$ 20 milhões. Apenas os rendimentos desses recursos são
investidos, o que torna os programas da FAS financeiramente sustentáveis a longo
18

prazo. Na condição de mantenedores da instituição, comprometemo-nos a entregar,
além do aporte inicial, outros R$ 50 milhões em cinco anos (R$ 10 milhões por ano,
de 2008 até 2012). Os valores que repassamos à entidade são obtidos com a venda
de produtos voltados à iniciativa: cartões de crédito e títulos de capitalização. A FAS
contribui para a manutenção do conjunto de 35 unidades de conservação ambiental
no estado do Amazonas que cobrem 16,4 milhões de hectares. Outras organizações
privadas também destinam recursos financeiros e técnicos para a Fundação. A FAS
é responsável pela implementação e gestão do Programa Bolsa Floresta. Seu
objetivo é recompensar as populações tradicionais pela manutenção dos serviços
ambientais prestados pelas florestas tropicais. A iniciativa possui quatro categorias:
Bolsa Floresta Renda (geração de renda sustentável), Bolsa Floresta Social
(melhorias de educação, saúde, transporte e comunicação), Bolsa Floresta
Associação (promoção do empoderamento e participação comunitária dos
moradores das reservas) e Bolsa Floresta Familiar (uma recompensa em dinheiro às
famílias, via cartão eletrônico, pelo uso sustentável dos recursos naturais,
conservação e proteção ambiental). Até dezembro de 2010, o programa Bolsa
Floresta beneficiou 7,2 mil famílias no Amazonas.

2.1.3 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

De origem espanhola, o Santander começou a atuar no Brasil em 1982. O
Grupo Santander é o quarto maior banco do mundo em lucros e o oitavo em
capitalização de mercado. Em 2009, o lucro líquido ordinário atingiu 8,9 bilhões de
euros, 1% a mais que no ano anterior, e foram distribuídos mais de 4,9 bilhões de
euros em dividendos a seus acionistas. Com esses resultados, o Grupo alcançou a
meta definida na Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada em 19 de junho
de 2009, de manter o mesmo nível de lucro e dividendo do ano anterior.
O Banco Santander possui um modelo empresarial voltado para o cliente, com
alto nível de recorrência em seus resultados e receitas, apesar do difícil cenário
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econômico e financeiro dos últimos anos. Esse modelo é sustentado por cinco
pilares:
 Enfoque comercial: o Santander oferece a seus 91 milhões de clientes ampla
variedade de produtos e serviços financeiros por meio de suas 13.660
agências, a maior rede de agências entre os bancos internacionais.
 Eficiência: possui uma das mais avançadas plataformas tecnológica e de
operações entre os bancos internacionais, o que permite converter sinergias
de custos em valor agregado para o cliente. É um dos bancos mais eficientes
do mundo, com índice de eficiência de 41,7% (37,6% se excluídas as
depreciações e amortizações).
 Diversificação geográfica: o Santander tem diversificação geográfica
equilibrada entre os mercados desenvolvidos e emergentes. Sua presença
concentra-se em nove principais países: Espanha, Portugal, Alemanha, Reino
Unido, Brasil, México, Chile, Argentina e Estados Unidos, na maioria dos
quais alcançou alta participação como banco de varejo.

 Prudência nos riscos: os níveis de inadimplência e de cobertura do Santander
são melhores que a média do setor nas áreas geográficas onde o banco
opera. Toda a organização está envolvida no gerenciamento do risco, desde
as equipes das agências até a alta direção, incluindo o Conselho
Administrativo.
 Seus princípios de gerenciamento do são: independência da função do risco,
suporte aos negócios mantendo a qualidade do risco, decisões tomadas com
base em comitês, uso de ferramentas e sistemas de última geração para
medir e analisar o risco, e o envolvimento do Conselho Administrativo.
 Disciplina no capital e solidez financeira: é um dos bancos mais sólidos e
solventes do mundo, com relação core capital de 8,6% em 2009. Além disso,
mantém uma posição de liquidez confortável, baseada no financiamento por
meio de depósitos dos clientes e emissões de títulos de dívidas a médio e
longo prazo.
O Santader mantém forte compromisso com as comunidades de seus países por
meio da divisão Santander Universidades, que reúne 833 acordos de cooperação
com instituições de ensino universidades do mundo inteiro. Outras ações de
Responsabilidade Social Corporativa relacionadas ao meio ambiente e as iniciativas
sociais reforçam a dedicação do banco ao desenvolvimento sustentável.
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Todos esses fatores posicionam o Santander como uma das marcas mais
valorizadas do setor financeiro (terceira do mundo, de acordo com a empresa de
consultoria Brand Finance). A marca Santander representa os valores que tornam o
Grupo único: dinamismo, força, inovação, liderança, enfoque comercial e ética
profissional.
Universia: é uma rede de cooperação universitária que reúne 1.100 instituições
de ensino superior na América Latina e Península Ibérica, e tem como parceiro
financeiro-estratégico o Grupo Santander. O objetivo da Rede Universia é contribuir
com serviços de valor agregado às universidades, apoiando o desenvolvimento de
projetos comuns e a geração de novas oportunidades para a comunidade
universitária, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento sustentável dos
países onde o Universia está presente. Lançado no Brasil em março de 2002, o
portal Universia conquistou em seis anos, a parceria com 257 universidades,
alcançou a marca de 2,4 milhões de usuários cadastrados e uma média mensal de
1,2 milhão de usuários únicos.

Em pleno centro histórico de Porto Alegre, com mais de 6.000 m2, o Santander
Cultural tem o compromisso de desempenhar um papel articulador, integrador e
educativo ampliando o acesso aos diversos segmentos da comunidade à produção
cultural contemporânea.
Atua nas áreas de artes visuais, cinema, música e reflexão, concebendo e
desenvolvendo projetos com um modelo de gestão que aposta na interação entre
agentes culturais, meio empresarial, instituições e comunidade, exercendo papel
mediador na produção e difusão dos produtos culturais.
Todos os projetos e empreendimentos do Santander Cultural têm como
requisito a legitimidade social, o estímulo à participação de todos os segmentos
sociais e a parceria com as áreas competentes do mercado cultural brasileiro.
Projeto História da Gente: Por meio deste projeto, apoiado pelo Banco desde a
sua primeira edição - em 2003 - a cidade de Ribeirão Preto (SP) tem sua história
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resgatada por meio da sensibilização de alunos de 1ª a 4ª séries de escolas públicas
do ensino fundamental. Para isso, grupos organizados da terceira idade são
capacitados a compartilhar histórias sobre o município com as crianças,
enriquecendo estes encontros incluindo momentos de sua própria vivência.
Programa de Bolsas de Estudo: tem como objetivo possibilitar a inserção
acadêmica e a continuidade dos estudos de alunos com alto potencial de
desenvolvimento e sem condições socioeconômicas favoráveis. Para participar do
programa, o aluno deve estar matriculado em uma universidade conveniada ao
Santander Universidades e ter um bom desempenho escolar, além de apresentar
condições socioeconômicas que dificultem sua permanência na instituição de
ensino. Em 2005, foram beneficiadas com este programa 7 universidades e 373
alunos com uma bolsa-auxílio entre R$ 200 e R$ 300.

2.1.4 BANCO DO BRASILS/A.

Valor de mercado R$ 54,4 bilhões (1º Semestre 2009)
Lucro

R$ 10,15 bilhões (1º Semestre 2010)

Fundado em 12 de Outubro de 1808, é constituído por uma sociedade mista e
ocupa a primeira posição em ativos financeiros.
O Banco do Brasil contribui para a cultura por meio do apoio financeiro a
variadas formas artísticas, nos três Centros Culturais Banco do Brasil – CCBB –
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 20% da arrecadação das bilheterias dos
22

Centros Culturais são doados pelo Banco do Brasil para projetos do Governo
Federal que beneficiam comunidades carentes, no âmbito do Programa Fome Zero.
O Circuito Cultural Banco do Brasil é um projeto itinerante que leva arte e
cultura a várias cidades do país. A exemplo dos Centros Culturais Banco do Brasil,
os eventos realizados no Circuito abrangem as áreas de música, artes cênicas
(teatro e dança), exposições (artes plásticas e fotografia), programas educativos
(oficinas, seminários, palestras etc.) e mostras audiovisuais.
Fundo da Infância e Adolescência: é um fundo especial criado para o
financiamento de políticas sociais, programas e ações voltadas para a promoção e a
defesa dos direitos da Criança e do Adolescente, cujos recursos são investidos a
partir de deliberação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Parte
dos recursos do FIA provém de doações que podem ser deduzidas do Imposto de
Renda, no limite de 6% para pessoas físicas e 1% para pessoa jurídica, conforme
Lei 8.069/90.
Arca de Letras: é um programa de mini-bibliotecas rurais de iniciativa do
Ministério do Desenvolvimento Agrário para incentivar a leitura nas comunidades de
agricultura familiar, de remanescentes de quilombos e em assentamentos da
reforma agrária. É voltado para comunidades rurais que não dispõem de biblioteca.
Programa de inclusão digital: lançado em 2004, tem por objetivo promover a
inclusão digital, por meio da convergência nacional de ações com o Governo Federal
e demais instituições públicas e privadas, viabilizando o uso e a apropriação das
novas tecnologias pela sociedade.
O Programa Adolescente Trabalhador (PAT): implementado em 20 de maio de
2001, após adaptação à Lei 10.097/00 (Lei da Aprendizagem), já permitiu que 14 mil
jovens de núcleos familiares de renda até meio salário mínimo regional per capita
desfrutassem de capacitação profissional e perspectiva de adquirir experiências de
trabalho em mais de 2,6 mil dependências do País, com vistas à futura inserção no
mercado de trabalho.

O Programa configura-se em uma iniciativa que guarda consonância com as
políticas de inclusão, distribuição de renda social e de aderência aos princípios de
responsabilidade social do Banco do Brasil.
São princípios norteadores do Programa:
 Reconhecimento do ser humano como protagonista do pensar e do estar no
mundo;
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 Crença no poder transformador e libertador da educação;
 Reconhecimento do trabalho como produtor de riqueza e direito do ser
humano;
 Opção por atividades que respeitem e valorizem as diferenças, estimulem a
conviver com a diversidade, reconheçam o outro e sua subjetividade e visem
a autonomia das pessoas;
 Valorização da participação e da cooperação para o processo da
aprendizagem e para a gestão democrática do programa de ensino;
 Crença em valores como igualdade
O PAT tem por objetivo "desenvolver competências básicas relevantes na
formação pessoal e social, construção de referencial profissional e formação para a
cidadania". A articulação de ações educacionais integradas prepara o Adolescente a
atuar como sujeito em sua vida social, política e cultural, bem como garantir que sua
entrada no mundo do trabalho seja pautada pelo processo educativo, na
oportunidade de escolha e em sua capacitação no decorrer do desenvolvimento de
uma carreira profissional.
O Programa está estruturado no sentido de fazer o adolescente 'aprender a
pensar' e 'aprender a aprender', ou seja, a mobilizar, articular e pôr em prática seus
conhecimentos, habilidades e atitudes, em níveis crescentes de complexidade. Com
isso o Adolescente é estimulado a estar apto ao trabalho em equipe, com ética e
responsabilidade, adaptar-se a novas tecnologias e ter autonomia para enfrentar
diferentes situações com criatividade e flexibilidade.
O Programa do Banco vem ao encontro da função social explicitada em sua
Estratégia Corporativa, e está em consonância com as diretrizes sociais traçadas
pela política governamental para a proteção e atendimento ao jovem e/ou
adolescente carente, de até 18 anos, dando oportunidade a este de construir sua
trajetória educacional, sua educação profissional e sua relação com o mundo do
trabalho em condições adequadas.
2.1.5 BANCO HSBC – HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
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Fundada em 1865 em Londres, o HSBC é a maior organização de serviços
bancários do mundo com lucro de Lucro $61.7 bilhões USD em 2005. A rede
internacional do Grupo HSBC é composta por aproximadamente 9.500 escritórios
em 87 países e territórios na Europa, Ásia-Pacífico, Américas, Oriente Médio e
África.
Missão: garantir a excelência na entrega de produtos e serviços financeiros,
maximizando valor para clientes e acionistas.
Visão: ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor para
clientes, acionistas e colaboradores.
Valores: a conduta deve refletir os mais altos padrões de ética; a comunicação
deve ser clara e precisa; o gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado;
o relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado na
responsabilidade e confiança entre as partes.
Implantou, em 2004, uma série de Diretrizes Ambientais para a concessão de
crédito sustentável. Atualmente possui diretrizes específicas nos setores de florestas
e produtos florestais, água doce, indústria química, energia, mineração e indústria de
metais, treinando seus colaboradores para melhor avaliar os projetos propostos
pelas empresas.
Diretrizes Ambientais para o Setor de Florestas e Produtos Florestais: o HSBC
adota um guia internacional de políticas florestais: as Forest Guidelines. Estas linhas
de conduta são um referencial de práticas junto aos setores econômicos que atuam
diretamente e indiretamente com as florestas envolvendo madeira e processos e
produtos da indústria de madeira, comercialização de madeira, plantações (para
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polpa, madeira, palmeiras para óleo, borracha), atividades florestais e conversão
florestal.
Diretrizes Ambientais para o Setor Químico: o HSBC desenvolveu o Guia
Chemical Industry para nortear operações como empréstimos e outras formas de
auxílio financeiro, mercados de dívida e de capital, financiamento e aconselhamento
de projeto em atividades e indústrias de agro-químicos, petroquímica, química
especializada e gases.
Diretrizes Ambientais para o Setor de Água Doce: O guia Freshwater apresenta
diretrizes que delineiam a estrutura do envolvimento do Grupo HSBC em projetos de
infra-estrutura de água doce, cobrindo a gestão de recursos hídricos, serviços e
infra-estrutura de fornecimento de água potável.
Diretrizes Ambientais para o Setor de Energia: As Diretrizes Ambientais para o
Setor de Energia, lançadas em 2006, ressaltam o compromisso do HSBC em prol
das iniciativas sustentáveis. A política também descreve a estratégia do Banco para
fornecer assistência financeira para projetos do setor de energia, incluindo o
combustível de fóssil, limitando o financiamento a aqueles casos nos quais os
impactos ambientais e sociais são bem gerenciados, e tecnologias de alta eficiência
de energia e baixo carbono.
Diretrizes Ambientais para o Setor de Mineração e Indústria de Metais: a
política de risco do setor de mineração e metais do HSBC provê guias para suas
sedes sobre padrões de sustentabilidade aplicáveis ao envolvimento do Grupo no
setor.

Lançou, em 2006, o Instituto HSBC Solidariedade, responsável pela gestão do
investimento social do HSBC no Brasil.
HSBC Climate Partnership: é um programa ambiental inovador resultado da
parceria entre o Grupo HSBC e quatro organizações ambientais de renome
26

internacional: WWF, The Climate Group, Earthwatch Institute e Smithsonian Tropical
Research Institute. Com investimentos de 100 milhões de dólares – a maior doação
já feita por uma única organização às instituições parceiras – e duração de cinco
anos, o programa almeja combater as urgentes ameaças das mudanças climáticas
inspirando ações de indivíduos, empresas e governos ao redor do mundo.

CAPÍTULO III - METODOLOGIA
O presente trabalho é baseado em uma pesquisa documental e bibliográfica
com revisão teórica sobre responsabilidade social, ética empresarial,
sustentabilidade, marketing social e o processo de decisão de compra dos
consumidores. São expostos também breves apresentações das empresas
utilizadas para o estudo no trabalho e seus investimentos em responsabilidade
socioambiental.
Foi realizada uma pesquisa qualitativa de campo, por meio da internet, de
caráter exploratório, através de entrevista com roteiro estruturado com cinco
questões (anexo A). A amostra foi de trinta clientes de bancos de varejo. Quanto ao
nível de instrução dos participantes, vinte estão cursando em universidades
particulares e o restante tem nível superior completo. Para um resultado imparcial,
não foi realizada a pesquisa com funcionários ou estagiários das empresas
estudadas.
A pesquisa visa identificar dimensões relativas ao marketing social associado
ao processo de decisão de compra para adquirir serviços de um banco de varejo:
 Conhecimento da ação: indica se o consumidor conhece ou não as ações de
cada empresa. Portanto, é fechada com duas opções: sim ou não. Esta
questão procura identificar o investimento da organização no marketing
social.
 Credibilidade para com a ação: indica se a pessoa acredita ou não se a ação
social de cada empresa é fidedigna. É preciso saber a percepção do
consumidor quanto ao ceticismo das ações socioambientais. De nada
adiantaria um marketing social eficiente se o cliente não vê a honestidade das
empresas em relação à responsabilidade social. Há duas opções: sim ou não.
 Importância da responsabilidade social empresarial: mensura o nível de
importância percebida pelo consumidor relativo à responsabilidade social
empresarial. Há cinco pontos para escolher uma alternativa, descrito como
“não é importante” até “muito importante”.
 Consequência da irresponsabilidade: avalia o comportamento do cliente frente
à irresponsabilidade da empresa. As opções são “deixo de ser cliente”, “, ou a
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liberdade de outra opinião particular do entrevistado. Esta questão procura
demonstrar as consequências que a organização sofre pela falta de ética.
 Atributos importantes no processo de decisão: foram relacionados oito
atributos para ordená-los em ordem do “mais importante” para o “menos
importante” relativos aos bancos de varejo. São eles: preço (taxas mensais de
serviços baixas), dividendos (dividendos relativamente altos), empresa
socialmente responsável e sustentável, atendimento, afinidade (confiança na
empresa, honestidade), tecnologia (caixas eletrônicas rápidas e de fácil
utilização), segurança (empresa sólida), localização (quantidade de agências
e facilidade de acesso). Por final, mas não menos importante, procura-se
identificar quais são os fatores que mais influenciam na escolha do banco.
As empresas escolhidas foram os maiores bancos de varejo no país. São
eles: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e HSBC.
O objetivo desta pesquisa é verificar se a divulgação da marca associada às
causas sociais influencia na decisão do consumidor em adquirir seus serviços, como
abrir conta bancária ou fazer aplicações financeiras.
3.1 RESULTADOS
A amostra é de 30 pessoas que residem no estado de São Paulo. Quanto ao
perfil dos entrevistados, 63,33 % são do sexo masculino, a média de idade é de
24,93 anos, 93,33 % declaram ser solteiros, a média de renda familiar é de 9,7
salários mínimos e 56,67% possuem ensino superior completo. São clientes, em sua
maioria, do Bradesco e do Banco Itaú, sendo citados 18 e 20 vezes,
respectivamente.
Com relação ao conhecimento dos participantes referente às ações e aos
projetos sociais ou ambientais, seguem os valores na Tabela 1:

Tabela 1 – Distribuição das repostas sobre o conhecimento das ações.

SIM

NÃO

Itaú

30

0

Bradesco

30

0

Santander

10

20

28

Banco do Brasil

24

6

HSBC

12

18

Através dos dados coletados, é possível observar que o Banco Itaú, o Bradesco
e o Banco do Brasil investem mais em marketing social em relação aos outros
bancos. Este tipo de comunicação entre os stakeholders pode agregar valor à marca
(VIEIRA, 2001). Assim, a simpatia do público-alvo para com a marca pode aumentar,
gerando uma vantagem competitiva.
A respeito das crenças dos entrevistados em acreditar ou não se estas ações
são honestas, na Tabela 2 são mostradas os valores:

Tabela 2 – Distribuição das respostas sobre a fidedignidade das ações.

SIM

NÃO

Itaú

28

2

Bradesco

29

1

Santander

7

3

Banco do Brasil

19

5

HSBC

11

1

Para mensurar o nível de importância da responsabilidade socioambiental, para
os entrevistados, foram expostos cinco pontos medidos de “não é importante” até
“muito importante”. Os valores estão na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3 – Distribuição de valores da importância da responsabilidade socioambiental.
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←Pouco Importante
1

2

Muito Importante→
3

4

5

Média

2 vezes

28 vezes

4,93

DesvioPadrão
0.2537
1

A média amostral de 4,93 indica que a responsabilidade socioambiental é
importantíssima na opinião dos participantes. O desvio-padrão amostral baixo indica
que o pensamento das pessoas dentro dessa amostra é alinhado.
Quanto à atitude destes consumidores em relação ao hipotético comportamento
antiético das empresas em questão, verifica-se que a maioria, com 73,33 % deixaria
de ser cliente dependendo do grau do erro e o restante deixaria de ser cliente de
qualquer forma. Vale destacar que ninguém se manteria indiferente nesta questão, o
que aponta uma exigência relativamente alta dos consumidores referente ao
comportamento das empresas.
Com relação à última questão, a responsabilidade socioambiental fica em 5º
item mais importe dentre das oito opções citadas. No entanto, a afinidade com a
marca fica em 2º lugar e este atributo pode ser reforçado com o marketing social. É
importante destacar que, no caso dos bancos, o característica mais importante,
segundo a pesquisa, é a percepção de segurança de uma empresa sólida. Com
certeza, um atributo indispensável.

CONCLUSÃO
A partir das informações apresentadas neste trabalho, é possível afirmar que
a responsabilidade social, a ética empresarial a sustentabilidade e o marketing social
estão interligados e é essencial o trabalho em conjunto para que a empresa e a
sociedade tenham satisfações mútuas. São conceitos intrínsecos dentro da ideia de
um marketing social fidedigno.
A importância do marketing social é refletido na comunidade gerando o bemestar social, aumento da saúde e educação, sustentabilidade, melhor qualidade nos
produtos e serviços, o aumento da igualdade social, entre outros. As empresas que
o praticam também ganham com o aumento de vendas e produtividade, confiança,
respeito e principalmente melhor imagem da marca, agregando valor a ela.
Através da pesquisa, foi possível analisar como os consumidores enxergam
as ações sociais e ambientais. Para eles, a ética é um valor indispensável que deve
estar presente nas organizações. Quanto a responsabilidade social, é de extrema
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importância segundo os entrevistados. Apesar disso, o consumidor da amostra, em
geral, se preocupa antes com os interesses próprios.
Pode-se dizer que o marketing social tem certa influência na escolha do
banco, visto que ele pode reforçar o valor da marca, uma vez que a afinidade com a
marca é o segundo atributo mais importante de acordo com entrevistados.
O marketing social só terá sucesso quando a empresa deixar de lado os
interesses próprios e pensar mais no bem-estar da comunidade. Assim, ela praticará
verdadeiramente a responsabilidade social com ética, será reconhecida e agregará
valor à imagem.
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Anexo A – Entrevista

Sexo:

( ) Masculino
( ) Feminino

Idade:

.......... anos

Estado Civil:

( )Solteiro
( )Casado

Renda Familiar:

................................salários mínimos

Escolaridade:

.........................................................

Atualmente você é cliente de qual (quais) banco (s) de varejo?
1..........................................................................................
2..........................................................................................
3..........................................................................................
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1. Conhece ações sociais / ambientais realizadas pelos seguintes bancos
de varejo? Caso não saiba, deixe as respectivas lacunas na questão 2
em branco.
SIM

NÃO

SIM

NÃO

Itaú
Bradesco
Santander
Banco do Brasil
HSBC

2. Acredita que essas ações são honestas?

Itaú
Bradesco
Santander
Banco do Brasil
HSBC
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“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se
relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e
culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais.”
Instituto ETHOS de Responsabilidade Social
3. O quanto você acha que a prática da responsabilidade social
empresarial é importante para a sociedade e ao meio ambiente?

←Não é Importante
0

1

Muito Importante→
2

3

4

4. Caso você seja cliente de um banco e este acaba de cometer um ato
irresponsável em relação ao meio ambiente ou à sociedade, qual a sua
atitude a partir deste momento? Assinale apenas uma alternativa.
(
(
(
(

) deixaria de ser cliente dependendo das proporções do erro.
) deixaria de ser cliente.
) indiferente.
) Outra.

5. Em sua opinião, quais dos atributos mencionados abaixo são os mais e
os menos importantes referente aos bancos de varejo para abrir sua
conta? Numere de 1 a 8, sendo 1 o mais importante, 2 o segundo mais
importante e assim por diante.
(
(
(
(
(
(

) Preço (taxas mensais de serviços baixas)
) Dividendos (dividendos relativamente altos)
) Empresa socialmente responsável e sustentável
) Atendimento
) Afinidade (confiança na empresa, honestidade)
) Tecnologia
35

( ) Segurança (Empresa sólida)
( ) Localização (quantidade de agências e facilidade de acesso)
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado através do estudo bibliográfico e pesquisa de
campo onde a intenção foi de esclarecer a influencia das embalagens sustentáveis
no consumidor de leite longa vida no mercado brasileiro.

ABSTRACT
This work was made through a bibliography study and a Field research, where the
intention was to clarify the influence of the sustainable packages on the consumer of
“longa vida” milk at Brazilian retail.

EMBALAGENS COMO DIFERENCIAL NO MOMENTO DE DECISÃO DE
COMPRA
INTRODUÇÃO
A conservação do meio ambiente é tema presente na pauta de toda a sociedade e
fazem-se necessários resultados mais evidentes nesta área.Embalagens estão
presentes nos mais diversos tipos de produto, existem modelos dos mais simples
até os mais elaborados, sendo de extrema importância por: “acondicionar, ampliar a
validade do produto, ser funcional, identificar, informar, formar e consolidar uma
imagem, promover e agregar valor.” (NEGRÃO; CAMARGO, 2008, p. 29)
resultando em uma função estratégica, devido a multidisciplinaridade do assunto.
A partir do momento em que a sociedade conseguiu ver a sustentabilidade como o
caminho para os desafios do século XXI, apresentando soluções para os problemas
sociais, econômicos e ambientais. este tema ganhou notável importância e vem
sendo cada vez mais relevante no mundo dos negócios, pois a sociedade cada vez
mais discute o tema e o desenvolve, trazendo mais exigências para seus produtos
e serviços.
A adequação do mercado para com estas exigências vem sendo progressiva e este
trabalho tem como hipótese principal de que sim, embalagens que em algum grau
são sustentáveis existem e que estas diferenciam os produtos de forma favorável
aos mesmos. Ha que se considerar diferentes graus de sustentabilidade das
embalagens, pois estas podem estar superficialmente relacionadas ao tema.
O mercado nacional possui exemplos, para que a partir de comparações visuais,
bem como estatísticas mercadológicas, de diferentes produtos, seja possível
estudar o impacto da embalagem na decisão de compra do consumidor. Autores
nacionais abordam o assunto de forma a caracterizar a embalagem como
fundamental neste processo (NEGRÃO; CAMARGO, 2008).
A proposta deste estudo delimita-se pela análise do processo de decisão de
compra do consumidor brasileiro, em razão dos conceitos e das ações de marketing
segundo , no que diz respeito a embalagem e suas possibilidades. Ainda é de
interesse verificar os motivos de decisão de compra por gênero, ambiente
demográfico e econômico.
“O Brasil tem apresentado um grande otimismo
econômico, devido ao crescimento consecutivo em anos
recentes, aumentando a relevância do país no mercado
internacional, esse desenvolvimento traz a necessidade
do avanço no design de embalagens, levando em
consideração que no Brasil este ainda é um assunto
pouco discutido” (NEGRÃO; CAMARGO, 2008, p. 17).

O assunto aqui proposto se mostra muito importante quando relacionado ao
vantajoso momento econômico do Brasil somado ao valor estratégico do fato de ser
pouco explorado, por autores nacionais, o torna ainda mais cativante e desafiador.
palavras chave: sustentabilidade; embalagens sustentáveis; produtos verdes;
marketing holístico; marketing verde; marketing sustentável

Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é estudar o papel das ações de marketing no
desenvolvimento das embalagens como forma de influenciar o comportamento dos
consumidores.

Objetivos específicos:
Comportamento de compra do consumidor.
● Identificar o grau de importância da sustentabilidade presente na
embalagem.
●

CAP I. COMPOSTO DE MARKETING

1.1 Composto de Marketing
O mix de marketing segundo Philip Kotler é composto por ferramentas de marketing
diversas, usadas na obtenção das respostas desejadas pelos profissionais de
marketing em seus respectivos mercados alvo.
Philip Kotler apud McCarthy, classificas ferramentas de marketing em quatro grupos
abrangentes, são eles: produto, preço, promoção e praça. Estes grupos são
denominados como os “4 Ps” formando o composto de marketing ou também mix
de marketing
De acordo com Borden apud Philip Kotler: (2006)
“(...)todas essas atividades constituem um “mix de
marketing" e devem e dever ser planejadas
coordenadamente para obter impacto Maximo. As
empresas devem determinar a relação custo – beneficio
de diferentes ferramentas de mix de marketing e devem
formular o mix que mais favoreça os lucros.”
Kotler (2006) vai ainda mais longe dizendo que, “(...)os clientes estão interessados
em mais do que preço; estão interessados no custo total de obtenção.”

1.2. Produto
Produto é um dos grupos de ferramentas do mix de marketing, segundo Philip
Kotler (2000) dentro dele estão as seguintes subdivisões: variedade de produtos,
qualidade, design, características, nome de marca, embalagem tamanhos
serviços, garantias e devoluções.
Outro fator a ser considerado em relação ao produto, em consonância Kotler e
Keller (2007), é que o produto deve enquadrar-se em três níveis, no sentido de
realmente atender de forma plena aos anseios e necessidades dos
consumidores. Esses três níveis incluem o produto básico, incluindo a solução de
problemas que o consumidor espera alcançar, quando da compra de um produto;
o produto tangível, em que são considerados sua qualidade, aspectos, estilo,
nome de marca e embalagem e, por fim, o produto ampliado, representado por
algo além do que o consumidor espera em termos de produto básico. Também
chamam a atenção para a estratégia que poderá ser adotada em relação à
classe que o produto pertence, ou seja, cada produto, de forma individualizada,
irá responder efetivamente a um determinado tipo de estratégia. Para os bens
especiais, por exemplo, o fator preço será o elemento que menos irá influenciar a
decisão de compra, uma vez que o consumidor quando da aquisição de um bem

especial está adquirindo justamente algo que tem características difíceis de
serem encontradas em outros produtos de mesma categoria.

1.3. Embalagem
A função inicial das embalagens segundo Giles Calver “era essencialmente
utilitária, ajudando na distribuição eficiente de mercadorias e tornava a
apresentação dos produtos mais atraente.” Ainda de acordo com Calver as
embalagens de hoje, mesmo que muito mais sofisticadas, ainda possuem a
exigência básica de proteger, mas agregam novos valores como, ajudar na força de
vendas, identificar a marca, formar e consolidar a imagem da marca, agregar valor
e ser funcional, facilitando aplicação e uso de seu conteúdo.
Autores como Negrão e Camargo (2008) expõem o mesmo conceito mais
objetivamente e acrescentando outros aspectos, sendo eles, informar, promover a
marca ou produto, economizar e valorizar.
Robert Opie apud Calver (2009),

“As funções básicas da embalagem selada –proteger o
produto, aprimorar a aparência e facilitar a distribuiçãoforam rapidamente associadas a outras, talvez mais
sutis, mas cujo impacto foi igualmente importante.”

A embalagem é uma ferramenta de marketing e o conceito de embalagem varia
conforme o enfoque de cada área da organização. A transferência do poder do
fabricante para o varejo transformou a embalagem em um elemento para a decisão
de compra no consumo, por isso além da conservação de suas funções de
proteção e conservação a embalagem necessita de uma abordagem multidisciplinar
para o seu desenvolvimento e funcionalidade. A evolução das embalagens permitiu
a aplicação de filmes plásticos flexíveis e transparentes que expõem e conservam o
produto ao mesmo tempo, este processo leva á criação de valor por meio de uma
orientação para o design, utilizando as tecnologias disponíveis, observando os
usuários, verificando oportunidades de inovação, efetuar testes com protótipos
envolvendo os consumidores e implementar as inovações, por isso há a
necessidade de integrar a embalagem ao planejamento estratégico na empresa,
conforme Celso Negrão e Eleida Camargo (2008).
Existe um outro aspecto das embalagens que normalmente não recebe muitas
atenções, “a produção da industria brasileira de embalagem corresponde a cerca
de 1,5% do PIB e gera, diretamente, em torno de 196 mil postos de trabalho.(...)”

comenta Celso Negrão e Eleida Camargo (2008) mostrando a importância do setor
para a economia do pais.
Com forme Maria Aparecida Carvalho o inicio do desenvolvimento do projeto de
uma embalagem deve seguir as seguintes etapas de planejamento e execução,
definição do projeto, estratégia do projeto, processo de criação, soluções, escolha
da solução, implementação e realimentação.
O processo continua com a criação da embalagem dividida em três partes. A
primeira é a coleta de informações da concorrência e histórico, sendo que nesta
fase a busca de informações será sobre, como a embalagem é feita hoje, como foi
feita no passado, quais foram as aliterações no mercado e o que os concorrentes
apresentam no momento presente do desenvolvimento.
A segunda, premissas do projeto, que engloba diversos temas sendo os mais
importantes: “custo previsto e custo limite”, “unidade de venda”, “acessórios”,
“textos e idiomas”, “distribuição”, “forma de comercializar”e “abertura da
embalagem”.
A terceira e ultima parte, transporte que diz respeito a todo o processo de
transporte e suas possíveis conseqüências para a embalagem, deve-se tomar
cuidado para que nenhum tipo de avaria como, farpas, buracos ou aberturas
indesejáveis ocorram durante o percurso.
A autora Silvia Dias (2010), comenta sobre um bom indicativo do compromisso de
empresas com a sustentabilidade no mercado nacional.

CAP II EMBALAGEM SUSTENTAVEL
2.1 Marketing e Sustentabilidade
O processo de decisão de compra pode ser descrito como o momento quando um
consumidor adquiri um produto, antes do momento da compra ele passa por um
processo que varia desde o despertar da necessidade até a compra por impulso. A
decisão de compra pode ocorrer por um serviço ou produto.
Segundo Kotler (2006) a definição do processo de compra esta dividido em
cinco etapas, são elas:
●

Reconhecimento do problema;

●

Busca de informações;

●

Avaliação de alternativas;

●

Decisão de compra;

●

Comportamento pós-compra.

Todos estes itens estão diretamente ligados a decisão qual o consumidor vai tomar,
descrevendo a cronologia do processo. O item “decisão de compra” é o qual o
consumidor pode mudar de idéia subitamente, uma vez que sofre influencia direta
de muitos agentes. Um destes agentes é a embalagem a qual tem entre suas
funções promover o produto, no sentido de convencer o consumidor de que o
produto a que se destina é o melhor ou mais indicado a sua necessidade.
Dentre os diversos autores a respeito da administração de marketing, existem
diferentes abordagens de um mesmo assunto. Segundo Kotler e Keller (2006):
“O objetivo de marketing é atender e satisfazer às necessidades dos consumidores,
no entanto, primeiro é necessário conhecer o comportamento do consumidor,
estudando como este seleciona, compra, usa e dispõe de bens e serviços ao seu
alcance.” (KOTLER; KELLER, 2006).
O processo de decisão de compra, segundo Sheth; Mittal; Newman, (2001) também
pode ser qualificado como parte do comportamento do consumidor, onde a decisão
de compra é o resultado do comportamento adotado pelo consumidor. Os mesmos
autores ainda ressaltam que profissionais de marketing de sucesso devem entender
o comportamento dos consumidores.
Os autores, James F. Engel; Roger D. Blackwell; Paul W. Minard (2000) descrevem
o comportamento do consumidor como: “(...) as atividades envolvidas em obter,
consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios
anteriores e posteriores às ações.(...)”
“O comportamento do cliente é definido como as atividades físicas e mentais
realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões
e ações, como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles.”
(SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Churchill e Peter (2005) descrevem tipos de tomada de decisão dos consumidores,
são três, “tomada de decisão rotineira” que envolve pouca atividade de pesquisa e
compra por parte do consumidor que as considera de pouca relevância devido a
baixa diferenciação dos produtos ou pelo baixo valor comumente relacionados a
bens não duráveis.
A “tomada de decisão limitada” ocorre de forma a envolver um nível moderado de
pesquisa e compra quando o produto tem características relativamente importantes
ou valor moderado, já a “tomada de decisão extensiva” exige tempo considerável
em pesquisa e compra e sao principalmente produtos duráveis e de alto valor.
Cultura foi citado como um fator vital na tomada de decisão por diversos autores
sendo que no presente estudo Kotler; Keller (2007) e Curchill; Peter (2005) a citam
como um fator altamente mutável e difícil de mensurar pois é determinado por um
extenso numero de valores estão presentes

Por outro lado o termo sustentabilidade segundo Savitz e Weber (2007) originou-se
na década de 1980 quando o mundo percebeu a necessidade de um novo
paradigma onde este não comprometesse o futuro das gerações vindouras. Os
autores desenvolvem a ideia de que sustentabilidade envolve
a
multidisciplinaridade como elemento chave para o desenvolvimento de qualquer
atividade sem agredir três pilares do desenvolvimento sustentável, sendo eles
ambiente, sociedade e econômico.
Uma atividade econômica não sustentável destrói seu próprio ramo de atividade,
uma vez que esta extrairá todos os recursos possíveis sem tomar medidas para a
renovação dos mesmos, levando em conta este fato o termo sustentabilidade ligado
ao mundo dos negócios induz a ganhos duradouros e permanentes.
Sustentabilidade possui múltiplas faces e todas se derivam dos pilares que a
compõe, como reconhecer as necessidades dos grupos sociais sejam elas
econômicas, ambientais ou sociais. No que tange embalagens baseado em Savitz e
Weber (2007) junto a Maria Aparecida Carvalho (2008) pode-se desenvolver que a
sustentabilidade tem grande capacidade de influenciar, os processos necessários
para o desenvolvimento das mesmas são todos passiveis de alterações e
aperfeiçoamentos decorrentes de um paradigma sustentável.
A percepção de que embalagens afetam somente o meio ambiente é equivocada,
pois a Mao de obra necessária tanto para o desenvolvimento quanto para a
produção é uma ligação clara com a sociedade, mas claro que o design e os
materiais escolhidos para embalagens afetam o meio ambiente via de regra
negativamente. Quanto a face econômica das embalagens a redução de custos
diretos como design inteligente resultando na economia de materiais, tempo, frete e
energia criam a impressão de que este fundamento da sustentabilidade é algo bem
mais simples do que realmente é, conforme Zylbersztan e Lins (2010) quando
confrontados por Negrão e Camargo (2008).
Embalagens as quais possam realmente ser consideradas sustentáveis devem
facilitar o descarte ou a logística reversa, gerando ganhos econômicos devido a
custos reduzidos, ganhos ambientais poupando o meio ambiente de poluentes ou
otimizando a degradação daqueles que forem descartados. Levando em conta que
o descarte é somente uma das atribuições da embalagem é perceptível a
potencialidade do tema em questão.
A maioria das benéfices possíveis de se alcançar em relação a sustentabilidade por
meio de embalagens já estão ligadas diretamente as qualidades fundamentais das
mesmas como a constante busca por competitividade no quesito econômico,
justificando assim a mentalidade de que os materiais escolhidos devem ter mais um
critério o de serem ambientalmente corretos.
O resultado deste esforço por parte dos desenvolvedores de embalagem pode
resultar em grandes ganhos nas três dimensões da sustentabilidade, por exemplo
quando através de um no design inovador onde se economiza material e ao mesmo
tempo que se aumenta a resistência de uma embalagem. Essas alterações
acarretarão em maior capacidade de transporte melhorando a relação de
quantidade de combustível por produto conseqüentemente menos detritos são
gerados tanto pelo descarte da embalagem tanto pelo transporte das mesmas.

Quando se fala em sustentabilidade, as embalagens são freqüentemente vistas
como grandes vilãs. Não é para menos. Só para citar o caso do plástico, das cerca
de 250 milhões de toneladas produzidas no mundo desse material,
aproximadamente 37% delas servem para embalar, empacotar, envolver ou
transportar os bens de consumo. Depois do uso, vem o descarte, e então milhões
de sacos, pacotes, invólucros viram lixo, poluindo cidades, campos e mares,
prejudicando assim a vida de inúmeros seres vivos, inclusive a do próprio homem.
Ruim com elas? Pior sem elas. Se há muito tempo as embalagens fazem parte da
cultura humana, nos dias de hoje elas são praticamente indispensáveis. Feitas de
aço, papel, vidro, plásticos e até de madeira e tecidos, elas têm como primeira
função proteger os produtos e, no caso dos perecíveis, evitar a sua contaminação e
prolongar a sua validade. Mas não é só isso. As embalagens também facilitam o
transporte e a armazenagem da carga, além de servirem como poderosos meios de
informação para o consumidor.
Já que é praticamente impossível acabar com as embalagens, parece mais sensato
entender como funciona sua cadeia produtiva – desde sua fabricação até o
descarte – e buscar formas de equilibrar a equação “desenvolvimento, homem e
meio ambiente” a partir de seus processos.
O mundo das embalagens tem envolvido processos tecnológicos cada vez mais
sofisticados, principalmente no que diz respeito à conservação de alimentos ou de
produtos da indústria farmacêutica. Nesse cenário de pesquisa e inovação de
materiais, instalou-se entre especialistas do setor uma reflexão crítica instigante:
além da onda de novos materiais naturais que começam a surgir, quem pode
afirmar que aquelas renováveis ou biodegradáveis são melhores do que as outras?
“Há de se tomar cuidado com as ‘pílulas’ de sustentabilidade”, alerta Bruno Pereira,
professor do Núcleo de Estudos de Embalagens da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM).
Eloísa Garcia, engenheira de produção do Centro de Tecnologia de Embalagens do
Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura de São Paulo
(CETEA), concorda com o pesquisador. Para ela, a cautela é a melhor dica quando
se trata de passar receitas ecológicas sobre embalagens feitas de materiais
biodegradáveis, renováveis ou recicláveis.
A afirmação de Eloísa ganha respaldo na opinião de outra especialista da área,
Silvia Rolim, engenheira química e assessora técnica da Plastivida Instituto
Sócioambiental dos Plásticos, uma organização de referência nacional no que diz
respeito a assuntos ligados ao plástico. “O título biodegradável não garante nada
para absolutamente ninguém”, alerta ela. “O descarte de forma inadequada do
plástico biodegradável pode torná-lo tão nocivo para o meio ambiente quanto o
convencional”, explica.
No entanto, os especialistas valorizam o vanguardismo tecnológico que a área de
embalagens alimentícias agrega à pesquisa científica. Segundo Eloísa, o setor vem
conquistando avanços consideráveis desde os anos 1980. “Antes disso, não havia
ainda mercado consumidor que justificasse investimentos financeiros em
inovações”, explica.

Assim, o Brasil se tornou um dos grandes destaques mundiais nesse campo. O
país é hoje o segundo no ranking de lançamento de novas embalagens por ano,
atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com dados do Laboratório Global de
Embalagem da ESPM, foram mais de 20 mil lançamentos no ano passado, no qual
48% desse total eram voltados para o setor alimentício.
Se de um lado ainda há um grande ceticismo ao associar embalagens à
sustentabilidade, certo é que a busca por soluções que contemplem o meio
ambiente são hoje abraçadas como oportunidades. “Conceitos antigos, porém de
ponta, estão finalmente entrando na casa do consumidor. É o caso de pesquisas
com materiais feitos à base de etanol”, explica a especialista Eloísa Garcia.
O premiado pote da margarina Cyclus Nutrycell, da transnacional Bunge, por
exemplo, é feito com a resina PLA (poli-ácido láctico), obtida a partir da
fermentação do amido de milho. Segundo o fabricante, o produto se degrada em
180 dias, desde que em condições adequadas de compostagem, e não contamina
o solo. A caixinha foi recebida com tão bons olhos que, em 2009, conquistou o
prêmio máximo da World Packaging Organization (WPO – entidade mundial do
setor). No Brasil, faturou as premiações da revista especializada Embanews e da
Associação Brasileira de Embalagem (Abre).
O fato de uma embalagem do setor alimentício ter esse destaque todo pode não
soar como nenhuma surpresa para quem é do ramo. Afinal, junto com as bebidas,
os alimentos respondem por 60% de todas os invólucros disponíveis no mercado
mundial. Devido às peculiaridades de seus produtos, como risco de contaminação e
prazo de validade relativamente curto, essa indústria teve que correr atrás da
grande sofisticação tecnológica que hoje detém. O resultado é que, na área de
empacotamento, esse setor é referência para todos os outros.
Esses avanços todos e os benefícios que os acompanham não acabam com um
dos maiores problemas causados em consequência do grande uso de embalagens
pela sociedade contemporânea, e apontado no início dessa reportagem: o lixo.
No Brasil são produzidos diariamente 240 mil toneladas de resíduos sólidos. Pouco
mais da metade desse volume vem dos domicílios. Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, as embalagens respondem por um terço de todo o lixo doméstico. Mas
talvez a pior informação vinda desse cenário desolador esteja relacionada ao
descarte de todo esse material. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico de 2008, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
revelam que metade dos centros urbanos ainda deposita esses resíduos em lixões,
espaços com pouco ou nenhum cuidado ambiental, e menos de 50% deles
possuem programas de coleta seletiva, utilizando apenas 10% do potencial do
mercado da reciclagem. Em resumo, o país joga muito dinheiro fora.
Apesar dos dados pouco animadores, o poder público e a iniciativa privada buscam,
aparentemente, formas de solucionar o problema. Uma delas é a Politica Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS). Ainda em fase de regulamentação, a lei obriga todos
os municípios a criarem programas de destinação correta do lixo no prazo de quatro
anos.

Para Eloísa Garcia, do CETEA, as ações previstas na PNRS, além de ajudar a
resolver a questão do descarte, também contribuirão para que se reduzam
imperativamente as emissões de gases do efeito estufa dos aterros e lixões.
Com relação ao mundo corporativo, as empresas mostram cada vez mais
preocupação com todas as etapas do ciclo de vida de uma embalagem. Vale
destacar as ações da Tetra Pack para reciclar suas famosas caixinhas longa-vida.
Recentemente, a empresa desenvolveu uma técnica inovadora para a separação
dos três elementos que a compõem: papel, plástico e alumínio. A empresa também
é
responsável
pelo
hotsite
Rota
da
Reciclagem
[www.rotadareciclagem.com.br/index.html], que oferece informações úteis sobre
coleta, reciclagem e educação ambiental.
O recado da sustentabilidade já foi assimilado também por outros dois grandes
players do varejo mundial: o Carrefour e o Walmart. “Os produtos de nossa marca
virão embalados com dicas de sustentabilidade, que estejam ligadas ao cotidiano
do consumidor para que ele faça compras cada vez mais consciente”, afirma Paulo
Pianez, diretor de sustentabilidade do Carrefour no Brasil. Na Europa, a rede de
supermercados utiliza um design diferenciado em suas embalagens que reduzem o
volume e o peso do produto, tornando-o, de acordo com a companhia, ainda mais
sustentável.
Já o Walmart Brasil, não apenas tem implementado a eficiência energética e a
ecologia em suas lojas, mas também tem programas voltados às cadeias de
produtos que distribui, envolvendo seus grandes fornecedores. O Programa “End to
End – Sustentabilidade de Ponta a Ponta”, implantado em janeiro de 2010, contou
com a adesão de empresas como 3M, Cargill, Colgate, Coca-Cola, J&J, Nestlé,
Pepsico, Procter e Unilever.
O conjunto de fornecedores representa mais de 40% do que é vendido nas lojas da
rede. Com esse programa, a marca quer influenciar mudanças a partir das compras
do dia a dia de seus clientes, propondo mudanças simples em produtos(da matériaprima ao descarte) que resultem em grandes transformações pela preservação dos
recursos naturais, o que inclui a adoção de metas globais nos pilares do clima, da
energia, dos resíduos e dos produtos.
Porém, as embalagens devem ser percebidas de maneira global dentro dos
processos produtivos de diferentes cadeias industriais. “A embalagem é uma
ferramenta de otimização do todo, e não deve ser vista apenas sob a ótica da
minimização de impactos de resíduos”, acredita Bruno Pereira. O pacote de um
alimento importa desde a sua conservação até seu transporte, tornando-se, nas
prateleiras do varejo, uma ferramenta de comunicação e de educação para a
sustentabilidade. “Não queremos uma embalagem de menor impacto ambiental,
mas de maior impacto para a sustentabilidade ao longo de todas as cadeias
produtivas”, equaciona o especialista da ESPM.
Para Silvia Dias, jornalista da área de sustentabilidade corporativa, as empresas
são grandes responsáveis pelo trabalho de transformar informação em educação.
“Qualquer profissional de marketing sabe que o principal canal de comunicação
com o consumidor é a embalagem do produto. Ela comunica valores, percepções,
emoções e também informações concretas, tais como nome e endereço do
fabricante, composição química ou nutricional, canais de contato com o

atendimento ao consumidor, etc. Mas se você prestar atenção verá que ela
comunica outra coisa: o compromisso da empresa com a sustentabilidade”,
argumenta.
Mas tanto Eloísa Garcia, a pesquisadora de tecnologia, quanto Bruno Pereira, o
pesquisador de marketing e sustentabilidade, acreditam que nem tudo o que
“parece sustentável” chegará a ser. E, por isso mesmo, a educação do consumidorcidadão é o elo a ser trabalhado daqui para frente. “O esforço deve ser conjunto,
afinal, sustentabilidade é um conceito fácil de ser entendido, mas complexo de ser
aplicado no cotidiano”, afirma o professor Pereira. Para ele, a gestão coordenada
do problema, com visão sistêmica das cadeias de produção e consumo são chaves
para a mudança de paradigmas em favor da sustentabilidade.
Por outro lado algumas das organizações ligadas a área das embalagens nao dao
tanto valor ao tema aqui referido, como referenciado pela autora Sylvia de Sá, As
empresas de embalagem consideram a sustentabilidade importante, mas não têm o
tema como prioridade em seu dia a dia. É o que indica o 1º Diagnóstico de
Sustentabilidade de Embalagem nas Empresas Brasileiras, apresentado durante o
3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica da Embalagem, no último dia 14.
O estudo elaborado pelo Núcleo de Estudos em Embalagem da ESPM a partir de
pesquisas realizadas pela GFK identificou que 91% das empresas entendem a
sustentabilidade como uma questão muito importante e 87% delas possuem um
gestor de sustentabilidade. No entanto, 38% destes profissionais trabalham em um
departamento específico, em geral ligado à área de RH, Marketing, Administrativo
ou Meio Ambiente, e apenas 11% dedicam 100% do tempo para o assunto. Em
79% dos casos, a sustentabilidade ocupa, no máximo, 50% do tempo dos
executivos, mas grande parte (78%) afirma tomar ações concretas sobre
sustentabilidade da embalagem.
Para 41% dos profissionais da área, as embalagens são ainda o principal agente de
contaminação dos aterros. Em seguida aparecem matéria orgânica, entulho e lixo
eletrônico. Já em relação aos materiais para a produção, o papel é preferido por
40% dos entrevistados, principalmente por ser mais fácil de reciclar e ter
decomposição rápida, seguido do vidro e do plástico, ambos com 12%.
Para os gestores, a função do governo a respeito da sustentabilidade é
principalmente implantar e operar a coleta seletiva de embalagens (36%),
desenvolver mecanismos de suporte para minimizar o impacto (29%) e criar leis
que protejam o planeta (24%).
Já o papel das corporações é incentivar e desenvolver ações de reciclagem, com
47%, além de trabalhar para aumentar a sustentabilidade das embalagens (33%).
Na visão de 67% das empresas, cabe aos consumidores destinar corretamente as
embalagens para reciclagem.
A capacitação dos gestores também foi abordada e 69% das empresas admitiram
não conhecer nenhum curso sobre sustentabilidade. A maioria (81%) acredita que
faltam cursos sobre o tema relacionado à embalagem e 87% gostariam de estudar
mais sobre isto.

2.2 Embalagem Sustentável
Qualquer profissional de marketing sabe que o principal canal de comunicação com
o consumidor é a embalagem do produto. Ela comunica valores, percepções,
emoções... e também informações concretas, tais como nome e endereço do
fabricante, composição química ou nutricional, canais de contato com o
atendimento ao consumidor etc. etc. Mas se você prestar atenção, verá que ela
comunica outra coisa: o compromisso da empresa com a sustentabilidade
Sabe aquela marca que alardeia ecologia, mas que faz embalagem dentro de
embalagem? Quando você acaba de abrir o produto, fica com um monte de lixo na
mão? Pois é... Cadê a sustentabilidade? Ah, não adianta dizer que é tudo papel,
que é reciclável: entre "reciclável" e "reciclado" há um lixão de diferença!
Considerando-se que as embalagens são hoje uma das principais causas de
poluição em terra e mar, chega a chocar a falta de cuidado com o tema por parte
das empresas e também do poder público: não custa lembrar que apenas há
alguns meses saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou melhor: a Câmara
dos Deputados finalmente aprovou, depois de 10 anos de trâmites. Agora "só" falta
o Senado e, depois, a sanção presidencial! Ah, sim, e a publicação no Diário
Oficial!
(pensando bem, divulgar que a lei foi "aprovada", induzindo o leitor a pensar que
ela já está em vigor, é meio que um greenwash do governo, não acha?)
Por isso, gosto muito do exemplo da Tetra Pak. Há uns 15 anos, as caixinhas eram
"recicláveis" mas não "recicladas" porque não havia tecnologia que separasse as
camadas de papel, alumínio e plástico que a compõem. Foi quando a empresa
investiu no desenvolvimento da tecnologia. Uma vez pronta, a empresa foi procurar
parceiros que topassem o negócio da reciclagem. Aproximou-os de parceiros como
a Bic, que hoje já usa o plástico oriundo da reciclagem de TetraPak em alguns
modelos de caneta. E investiu em divulgação para que as pessoas começassem a
separar as caixinhas, por meio de publicidade e pelo site Rota da Reciclagem, no
qual é possível obter o endereço dos postos de coleta existentes. Ou seja, a
empresa olhou para o problema (descarte de embalagens , ou, se preferir, lixo) e o
transformou em negócio, fechando a cadeia produtiva.Quantas empresas você
conhece que vão tão fundo na questão? E quantas alardeiam "ecologia" usando
materiais que, embora "recicláveis, não conseguem ser "reciclados" por falta de
tecnologia e/ou aproveitamento na cadeia produtiva? Lembrou de plástico? Pense
então no filme de alumínio usado pelas marcas de salgadinhos! No isopor que
embala os frios!
Segundo Horse Tim (2007) , A atual preocupação com práticas sustentáveis se
deve ao fato de que os recursos globais que garantem as atividades humanas
estão se esgotando cada vez mais rápido.

A sustentabilidade é relacionada com as pessoas e a economia, além do meio
ambiente. A definição de sustentabilidade do Relatório Brundtland, desenvolvido
pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é: “o
desenvolvimento sustentável lida com as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”.
A sustentabilidade exige criatividade e persistência para lidar com as numerosas e
complicadas variáveis que a circundam. Essas habilidades são pré-requisitos do
designer de embalagens.
Quando se cria designs levando em conta a sustentabilidade, você precisa trazer
os problemas para a sua realidade. O aquecimento global e as emissões de gases
que colaboram para o efeito estufa são apenas detalhes hoje. Quer você acredite
ou não, há inúmeros outros tópicos que colaboram para o estado lamentável do
meio ambiente.
Não pense muito sobre qual seria o melhor modo de se criar uma embalagem
ecológica. Pense no que acontece depois da fabricação de determinado objeto: o
que é necessário fazer para produzir a sua embalagem de que modo as pessoas
utilizam o produto e o que elas fazem quando não precisam mais dele.
O que deve ser considerado antes da criação do design de uma embalagem é: a
quantidade de água que é poluída e a quantidade de CO2 emitida.
Sustentabilidade, marca e briefings inovadores são elementos que raramente
aparecem juntos. Entretanto, algumas empresas estão se esforçando para atingir
objetivos coorporativos e sustentáveis ao mesmo tempo. Como designer de
embalagens não espere que todos os seus clientes sejam amigos do meio
ambiente. Vá atrás de soluções sustentáveis antes.

A análise do ciclo de vida da embalagem é muito útil para compreender o ciclo de
vida de um produto. Felizmente, nesse ciclo, as embalagens não são as vilãs.
Proteger e entregar um produto de forma eficiente é fundamental para a
sustentabilidade. Os principais vilões desse processo são os componentes, a
fabricação, a distribuição e o uso.
Não se trata de uma guerra de materiais; alas, tenha cuidado ao dizer que um
material é mais ecológico que outro. O Brasil, por exemplo, coloca grande parte do
seu lixo em aterros ou nos lixões, enquanto outros países incineram o lixo. O papel,
por exemplo, libera uma desagradável mistura de metano (gás mais nocivo do que
o CO2) quando enterrado.

Os designers podem ter tanta importância à sustentabilidade como para qualquer
outro aspecto de um briefing. De qualquer forma, as expectativas devem ser claras
e se encaixarem nas demandas do projeto. A classificação exibida acima é
baseada em duas questões fundamentais: você sabe o que quer? E você sabe
como fazer isso?
Reciclagem. Essa deveria ser um requisito básico para a maioria das embalagens.
No topo da cadeia de alimentos, estão as embalagens PET, totalmente recicláveis,
e as embalagens da Tetra Pak, que podem ser transformadas em alumínio e
vaselina, por exemplo. Na base da cadeia estão a incineração e o uso de materiais
que viram adubo.
Alguns briefings que recebemos são chamados de exercício “Just do it” (ou apenas
faça). Porém antes de criar o primeiro protótipo sem refletir um pouco sobre o
assunto, tire algumas dúvidas com especialistas escolhidos a dedo. Não fique com
nenhuma dúvida em mente.
A aparência e a linha ideológica devem estar bem definidas, porém, a
sustentabilidade é influenciada pelo comportamento atual da marca, característica
que possui papel fundamental na embalagem.
O questionamento é um passo importante na criação de um projeto sustentável. A
fabricação de plástico comum não será mais ecológica do que em PET, devido a
fatores como o transporte do material, por exemplo? Faça todas as perguntas
necessárias antes de partir para a próxima etapa.
A maioria dos clientes e designers pode ficar confusa na etapa de concretização de
um projeto, mas ainda é possível ser sustentável e criativo. Contudo, é importante
permanecer focado na sustentabilidade se o projeto permitir essa característica, o
que deve ser descoberto ainda na etapa de conceituação.
Compreenda o ciclo de vida do produto: sua origem, como ele é fabricado, como e
onde é usado e o que acontece quando ele é descartado, além de descobrir
possibilidades diferentes dos padrões existentes e algumas informações sobre os
produtos concorrentes. Quando o assunto é sustentabilidade, as estimativas são
feitas apenas a partir de comparações.
Descubra o que puder sobre o produto, a embalagem, os processos de fabricação,
a linha de distribuição, sem esquecer da venda. Não economize tempo para saber
em que etapa da produção ou do consumo ocorre o desperdício e explore soluções
em design para diminuir o problema.
Pense na “digestão” do produto: o que os consumidores fazem com ele enquanto o
utilizam e quando o descartam. Entenda como o produto e a embalagem ditam as
práticas do consumidor e também como essas práticas definem a embalagem e o
produto.

Pense em todos os ramos, setores ou sistemas nos quais a embalagem influi, ou
até mesmo se ela define um novo sistema. Teste todas as idéias que tiver. Os
estágios conceituais e de avaliação podem não dar certo, então, se acostume a
pensar inúmeras idéias e fazer diversas tentativas. Converse com especialistas na
área.
Esteja preparado para fazer com que apelos sustentáveis do produto seja atraentes
para um público acostumado com a rotina de prazer e conveniência. As pessoas
podem admirar a sustentabilidade, mas o controle do desperdício domiciliar é o
principal fator que influencia a busca de soluções mas sustentáveis hoje.
Não se convença se uma embalagem aparentar ser sustentável. Sempre há algo a
ser feito; desde remodelar a estrutura da embalagem para retirar pequenos
excessos até repensar os princípios fundamentais das embalagens.
A embalagem é um acessório do produto que envolve, protege e identifica. É ela
quem se comunica com o consumidor. Para os profissionais responsáveis pelo seu
desenvolvimento, o processo criativo passa por uma constante observação de
tendências, um constante brainstorming em busca de novas idéias e inovação. O
que se deve ter em mente durante este processo é que, para fazer sucesso, além
de adequada às suas funções primárias, a embalagem deve ser prática e conseguir
chamar a atenção do consumidor no ponto de venda.
Por exemplo, quais os processos criativos pelos quais passam aqueles perfumes
de marcas famosas que tanto nos atraem a atenção? Devemos nos lembrar que
eles nos atraem pela marca (ou pelo nome do estilista atrás dela) e pela
apresentação, porque o aroma iremos conhecer apenas no ponto de venda. E que
tal uma caixa de balas ou chocolates bem projetada, com as cores e o material
certo?
Não
desperta
nosso
apetite?
Uma boa embalagem pode transmitir ousadia, carinho, paixão ou outros
sentimentos arrebatadores e, finalmente, o desejo de compra. Mas, quando o
consumidor final vê um produto exposto no ponto de venda, nem imagina todo o
trabalho que está por trás de sua elaboração – e da embalagem que o protege e o
torna
mais
atraente.
Entrando um pouco mais neste mundo das embalagens para entender melhor este
processo de desenvolvimento, podemos dizer que muitas vezes um produto ou
embalagem de determinado mercado pode servir de referência para o
desenvolvimento de um produto ou embalagem de um nicho diferente; é necessário
ter
sensibilidade
aguçada
para
perceber
estas
oportunidades.
Nossa missão é apresentar alternativas de embalagens ao Marketing, fazendo uma
ponte entre as áreas de Marketing e Industrial, ajudando a transformar um desejo
em
uma
realidade
possível
a
um
custo
viável.

Dadas as diversas opções oferecidas pelo mercado e o ritmo acelerado de
desenvolvimento do setor, é imprescindível que o especialista de desenvolvimento
de embalagens esteja atualizado sobre estas opções, através da leitura de revistas
especializadas e participação em feiras nacionais e internacionais, simpósios e
cursos
de
atualização.
E, nos dias de hoje, estar atualizado significa pensar em Sustentabilidade – a
capacidade de utilizar os materiais sem agredir a natureza, preservando-a para as
gerações futuras –, pois o consumidor está mais atento e prefere produtos com
apelo ecológico e sustentável. Assim, a embalagem deve causar o mínimo impacto
ambiental e, para tanto, o ideal é que ela seja facilmente biodegradável ou, ainda
melhor, que seja reciclável ou reutilizável, sem também desconsiderar o aspecto
social.
Para atender ao quesito Sustentabilidade, surgem materiais recicláveis de baixo
custo e baixo impacto, tanto na produção como no descarte. É possível obter
resultados impressionantes com materiais muito simples, obtidos diretamente da
natureza, sem ofendê-la. Infelizmente, materiais dela obtidos de forma sustentável
ainda são pouco utilizados, apesar do grande diferencial que com eles se pode
criar.
Exemplo de tais materiais é o capim dourado, originário da região do Jalapão, no
estado do Tocantins, que, por sua cor (que lembra o ouro), dá origem a produtos de
artesanato, semijoias e bijuterias muito apreciados, Há também os derivados da
fibra e da palha da bananeira, que possui uma fibra altamente resistente e macia,
textura única e possibilita múltiplas aplicações, seduzindo designers, decoradores e
artistas
plásticos
dos
mais
diversos
pontos
do
planeta.
No Vale do Ribeira, região que possui os mais baixos índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) dos estados de São Paulo e Paraná, observamos iniciativas que
exploram o uso destes materiais e consideram o desenvolvimento sustentável, ou
seja, buscam conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental
e
a
geração
de
renda
para
as
comunidades
produtoras.
Em resumo, o importante é estar atualizado, atento às inovações e às alternativas
oferecidas pelo mercado e sintonizado com a Sustentabilidade. Um exercício de
bom-senso e criatividade e, quanto mais se aprofunda nele, mais se podem
encontrar resultados surpreendentes.

2.3 Normas Ambientais
A associação brasileira de embalagens criou diversas cartilhas para
conscientização constatando que o tema vem sendo discutido pela sociedade. A
"ABRE" associação brasileira de embalagens também disponibiliza outras
informações relevantes, como normas para a obtenção do ISO 14000. São elas, O

British Standards Institution iniciou a criação de norma sobre SGA – Sistema de
Gestão Ambiental, no final dos anos 1980s, resultando na publicação da BS 7750
em 1992.
Seguindo o exemplo desse órgão, em vários países foram criadas normas para o
mesmo fim, gerando restrições ao comércio internacional. A ISO entra em cena. Em
1992 criou um grupo de assessoria denominado Stratégico Advisory Group on the
Environment (SAGE) para estudar as questões decorrentes da diversidade
crescente de normas ambientais e seus impactos sobre o comércio internacional. O
SAGE recomendou a criação de um comitê específico para a elaboração de normas
sobre gestão ambiental, o Comitê Técnico 207 (TC 207).
Em 1996 são editadas as primeiras normas sobre gestão ambiental a cargo do
Subcomitê 1 (SC1): a ISO 14001 e 14004, ambas sobre SGA. Desde então outras
foram editadas sobre outros tópicos da gestão, tais como, auditoria ambiental,
rotulagem ambiental, avaliação do ciclo do produto etc. Essas normas, que em abril
de 2004 totalizavam 25, formam um sistema de normas de acordo com um ciclo
PDCA ampliado. O núcleo desse ciclo é a ISO 14.001, uma norma também
concebida como um ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Todas as normas da gestão
têm como base o ciclo PDCA, criado na década de 1930 por Walter A. Stewart para
efeito da gestão da qualidade, e que passou a ser utilizado para outros propósitos
tornando-se uma espécie de modelo padrão de gestão para implementar qualquer
melhoria de modo sistemático e contínuo. As normas citadas são autônomas,
podendo ser implementadas de modo isolado.
Na rotulagem Ambiental a comunicação é a chave para a mudança de
comportamento na sociedade moderna em direção ao desenvolvimento sustentável
e o setor produtivo tem dado importantes contribuições através dos mais variados
mecanismos. Um exemplo é a rotulagem ambiental de produtos que se consolidou
em diversos países através das auto-declarações, muitas já ajustadas aos padrões
internacionais da ISO. Atenta à necessidade de normalizar a relação entre produtos
e consumidores ou relações B2B (Business to Business), a ISO criou a série de
normas 14020. No escopo da ISO, os tipos de rotulagem ambiental são três, a
saber:
• Rotulagem Tipo I – Programas de Selo Verde
• Rotulagem Tipo II – Auto-Declarações Ambientais
• Rotulagem Tipo III – Inclui avaliações de Ciclo de Vida
Rotulagem Tipo I – NBR ISO 14024: Esta Norma “estabelece os princípios e
procedimentos para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental,
incluindo a seleção de categorias de produtos, critérios ambientais dos produtos e
características funcionais dos produtos, e para avaliar e demonstrar sua
conformidade. Esta Norma também estabelece os procedimentos de certificação
para a concessão do rótulo”.

Rotulagem Tipo II – NBR ISO 14021: Esta Norma “especifica os requisitos para
auto-declarações ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere
aos produtos. Ela descreve, ainda, termos selecionados usados comumente em
declarações ambientais e fornece qualificações para seu uso. Esta Norma também
descreve uma metodologia de avaliação e verificação geral para auto-declarações
ambientais e métodos específicos de avaliação e verificação para as declarações
selecionadas nesta Norma”.
Rotulagem Tipo III – ISO 14025: Esta Norma ainda está sendo elaborada no âmbito
da ISO. Ela tem alto grau de complexidade devido à inclusão da ferramenta
Avaliação do Ciclo de Vida. A percepção é de que ainda há um longo caminho a ser
percorrido para que este tipo de rotulagem ganhe o mercado, visto que a
ferramenta de ACV ainda não está definitivamente consolidada do ponto de vista
técnico. O Desenvolvimento da Auto-Declaração
(Tipo II) no Brasil: As auto-declarações têm ganhado destaque no cenário brasileiro
para embalagens em geral, consolidando-se como a melhor interface com o
consumidor. Embora nem todos os símbolos estejam normalizados, grande parte já
está consolidado.
Simbologia para embalagens plásticas é a simbologia mais utilizada segue a Norma
NBR 13230 da ABNT. Esta está baseada em critérios internacionais. Ela é muito
importante para orientar os programas de coleta seletiva, especialmente catadores
e sucateiros. Simbologia para embalagens de papel, papelcartão e
Papel, papel cartão e papelão ondulado, os símbolos da NBR ISO 14021 (Tipo II)
têm sido seguidos pela maioria das empresas. É importante ressaltar que o setor de
papel influenciou diretamente estas normas durante sua elaboração. Os símbolos
Tipo II da ISO foram inspirados na simbologia utilizada pelo setor, especialmente
nos Estados Unidos. Como no Brasil o aspecto social relacionado à coleta seletiva,
através da inserção dos catadores de materiais recicláveis no processo é fator
determinante, estes símbolos tornaram-se ferramentas indispensáveis no auxílio às
atividades desses verdadeiros “agentes ambientais”. Os símbolos são muito
importantes nas etapas de coleta seletiva e triagem.
Programas de Selo Verde e demais símbolos independentes, um programa de
Rotulagem Tipo I outorga-se um selo ambiental a produtos que satisfazem um
conjunto de requisitos pré-determinados. Dessa forma, o selo identifica produtos
que são determinados como preferíveis do ponto de vista ambiental, dentro de uma
determinada categoria de produto específica, com base em considerações
superficiais do ciclo de vida. Programas de Selo Verde não têm tido êxito em
diversas partes do planeta, inclusive no Brasil, devido principalmente aos seguintes
fatores:
1. Impossibilidade de estabelecer-se critérios objetivos e cientificamente
defensáveis que identifiquem produtos “melhores do ponto de vista ambiental” em
uma dada categoria – não há método científico que permita a integração dos

variados e complexos aspectos das questões ambientais para a totalidade de uma
categoria de produtos ou que reconcilie os julgamentos muitas vezes conflitantes
das partes interessadas no estabelecimento dos critérios. Em conseqüência, as
entidades certificadoras não podem avaliar de forma objetiva os aspectos
ambientais dos diferentes produtos. Por exemplo, um produto pode ter um baixo
consumo de energia, mas uma emissão de resíduos sólidos relativamente grande.
Outro pode gerar pouco resíduo sólido, mas causar uma maior poluição da água, e
assim por diante;
2. Os Selos Verdes constituem uma barreira à inovação, tanto com relação ao meio
ambiente como com relação ao melhor desempenho dos produtos – os critérios
somente podem ser calcados no conhecimento existente, quer dos produtos, quer
das tecnologias e das questões ambientais. Os programas de selagem ambiental
codificam a sabedoria convencional e estabelecem fronteiras artificiais que
desencorajam os fabricantes a explorar oportunidades não contempladas pelos
critérios de selagem ambiental;
3. Os Selos Verdes treinam os consumidores a procurar símbolos, e não os
informam a respeito dos aspectos ambientais específicos dos produtos que
compram – os programas não encorajam os consumidores a se informar a respeito
das características dos produtos nem sobre a enorme complexidade das questões
ambientais, e tampouco a respeito do que podem fazer, como indivíduos, para
melhorar seus hábitos de uso e disposição final dos produtos;
4. Os Selos Verdes criam barreiras comerciais porque seus critérios contemplam
somente as prioridades nacionais ou regionais, e não as que tem relevância
internacional – a maioria das partes interessadas vive no país ou região em que o
programa é aplicado. Por essa razão, o desenvolvimento dos critérios contempla
políticas ambientais, características dos produtos, dados ambientais, gestão da
disposição dos resíduos e recursos de infra-estrutura do país ou da região. Em
conseqüência, os critérios não refletem a diversidade global das questões e
práticas ambientais, e tendem a potencialmente estimular a discriminação contra
produtos de fora do país ou da região.
No Brasil, a tendência é a de utilização cada vez mais ampla das auto-declarações
ambientais, buscando oferecer informações precisas, relevantes e de fácil
entendimento para o consumidor, seja ele o consumidor final ou mesmo na relação
B2B (Business to Business). Não há relatos de programas de selo verde que
tenham ganhado relevância em cenários nacionais ou mesmo regionais (ex:
MERCOSUL) – exceto no caso do setor de papel e celulose e suas florestas de
replantio. O Brasil já traduziu as normas da série ISO 14020 e trabalha na
confecção da Norma ISO 14025.
O consumidor brasileiro atento às questões ambientais já está familiarizado com as
auto-declarações em vigor, bem como com programas de coleta seletiva tanto em
nível governamental como por parte de cooperativas e/ou associações de

catadores que atuam tanto na coleta quanto na triagem dos recicláveis. No entanto,
há muito o quê fazer no sentido da harmonização das declarações. Muitas
empresas ainda não se adequaram aos padrões descritos neste documento. E
mesmo algumas empresas ainda não harmonizaram as declarações para diferentes
produtos por elas comercializados.
Cabe ao Conselho de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
CONMETRO, em articulação com os diversos segmentos da sociedade,
representados no Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade – CBAC,
estabelecer a estrutura de avaliação da conformidade no âmbito do SBAC –
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, para a área de meio ambiente,
segundo os padrões das normas ISO Série 14000, de acordo com Resolução
CONMETRO no. 3 de 04/09/1995.
Ainda segundo a ABRE Não existe no Brasil legislação que defina a aplicação da
simbologia de reciclagem. A ABRE, tão pouco, é um órgão regulador, desta forma
fazemos um trabalho de orientação ao mercado com base nas Normas NBR ISO
14.021:2004 bem como NBR 13.230:2008, ambas publicadas pela ABNT.
Antes de entrar no mérito, é importante esclarecer os conceitos. O mercado
confunde os termos Simbologia de Identificação de Materiais para Reciclagem
e rotulagem ambiental e no caso da Simbologia trata-se apenas de uma referência
de reciclabilidade para o mercado e consumidores, sem necessidade de
comprovação. Desta forma a simbologia deve ser empregada para orientar uma
ação, e não para agregar alguma informação ou valor subjetivo ao produto.
Já a rotulagem ambiental irá agregar uma informação referente ao produto e
embalagem, constituindo-se de declaração por responsabilidade do fabricante do
produto, uma vez que irá trazer algum valor agregado e intrínseco do mesmo,
podendo interferir na decisão de compra. As informações que se caracterizam
como Rotulagem Ambiental devem ser passíveis de comprovação, por meio de
estudos, relatórios, etc. Por exemplo: Produto ecológico, 15% de material reciclado,
Eco-eficiente,
etc.
É importante frisar que estas menções acima descritas, por mais que sejam
utilizadas pelo mercado, não são idéias pois são vagas e não trazem conceitos
claros
e
objetivos
para
o
consumidor.
Em breve o Comitê de Sustentabilidade da ABRE publicará cartilha sobre
as Diretrizes da Rotulagem Ambiental.
A Simbologia de materiais plásticos recicláveis é a única no Brasil e no Mundo
estabelecida em Norma Técnica - NBR 13.230:2008. Ela prevê a identificação de 6
diferentes materiais plásticos, e uma 7° opção quando há a mistura de materiais
plásticos.
O setor de papel que sempre utilizou o símbolo ´Mobus lup´ para identificar os seus
materiais, influenciou a comissão da ISO para adotar este símbolo como padrão da

reciclagem,

tornando-se

o

símbolo

referência.

No Brasil, a Simbologia dos demais materiais: vidro, aço e alumínio foram
estabelecidas por cada setor, sendo que mesmo não constando em Norma, se
tornaram referência para estes mercados. Pelo fato de não constarem de Norma,
não
há
padrões
para
a
sua
aplicação.
Estes símbolos têm o objetivo identificar cada material de embalagem. Como na
prática esta identificação tem o fim específico de encaminhamento para programas
de reciclagem, os símbolos ganharam no conhecimento popular a referência de
material
passível
de
reciclagem.
A reciclagem vem crescendo em nosso país e se tornou estratégica para toda a
sociedade. Ainda, a sua separação para a reciclagem acontece por meio de
cooperativas de catadores. Por este motivo, para facilitar a identificação tanto pelas
cooperativas como pelos consumidores, a identificação das embalagens se tornou
tão
importante
Com base nisto, a ABRE orienta a seguinte aplicação da Simbologia: Simbologia de
Identificação de Materiais para Reciclagem deve ser incluída nas embalagens
passíveis de serem recicladas no Brasil. Estas devem ser aplicadas somente como
símbolos ou levando como texto apenas a denominação do material – exemplo:
aço, alumínio, vidro, e como previsto na norma de materiais plásticos,
obrigatoriamente os textos PET, PVC, PP, etc.
Juntamente com esta Simbologia que identifica cada material, deve ser aplicado o
símbolo do Descarte Seletivo, que é voltado para a orientação do consumidor. Este
deve ser aplicado sem nenhum texto, ou no máximo com orientações para a ação
pelo ao descarte seletivo, como: ´Descarte Seletivo´, ´Descarte para Reciclagem´
ou
´Recicle´.
Ao aplicar esta simbologia não é necessário comprovar a efetiva reciclagem do
material, contudo, ele deve ser passível de reciclagem e por isso a empresa
fabricante do produto deve se certificar de que há tecnologia para a sua reciclagem
no
país.
No caso de embalagens flexíveis onde há a mistura de diferentes materiais, há
diferentes interpretações com base em práticas de outros países. Há empresas que
adotam a prática de colocar o símbolo do material predominante ou do símbolo de
onde se inicia o processo de reciclagem. Como por exemplo, as caixinhas
assépticas longa vida utilizam o símbolo do papel. Isso porque o primeiro estágio da
reciclagem deste material é na indústria de papel / papelão ondulado.
Nestes casos, é importante que a empresa tenha conhecimento do processo de
reciclagem do material, e trabalhe junto à indústria recicladora nos processos e
tecnologias para a sua revalorização.Já no caso da embalagem não ser passível de
reciclagem no Brasil por motivos técnicos, deverá ser aplicado somente o símbolo
do Anti-Litering, sem nenhuma identificação do material.
Assim, embalagem é sustentável aquela que é produzida por meio da escolha
responsável de fornecedores e concebida para ser eficaz e segura durante todo seu
ciclo de vida e para que atenda aos critérios de mercado quanto ao desempenho e

custo, além de ser integralmente produzida com o uso de energia renovável. Após
sua utilização, a embalagem sustentável deve ser reciclada com eficiência,
transformando-se em recurso valioso para as próximas gerações.
No desenvolvimento de uma nova embalagem, a união da engenharia – e sua visão
de processos e conhecimento de materiais – com o design criativo e funcional,
possibilita a criação de opções cada vez mais focadas nos requisitos de
sustentabilidade.
A embalagem precisa – impreterivelmente - continuar protegendo o produto contra
danos mecânicos, conservando e prolongando sua vida útil e mantendo sua
qualidade; facilitar o transporte, proporcionar conveniência no uso, atender
requisitos de custos, transmitir informações, educar quanto à forma de uso e
composição e construir a marca do produto são, igualmente, requisitos
fundamentais.
O produto final deve ser fundamentado em três conceitos:
- A definição de embalagem sustentável, consagrada mundialmente pela
Sustainable Packaging Coalision (SPC);
- O modelo Cradle-to-Cradle®;
-

O

conceito

dos

“R”

da

sustentabilidade

e

suas

priorizações.

Segundo a SPC, uma embalagem, para ser sustentável, deve ser benéfica, segura
e saudável para comunidades e indivíduos durante todo seu ciclo de vida, atender
critérios de desempenho e custo presentes no mercado, ser pesquisada, fornecida,
manufaturada, transportada e reciclada usando energia renovável. Deve ainda
maximizar o uso de materiais de fonte renovável ou recicláveis, obedecer às
melhores práticas de produção e utilização de tecnologias limpas, ser constituída de
ingredientes cujos resíduos são seguros aos indivíduos e ao meio ambiente em
todas as prováveis circunstâncias de disposição, ser fisicamente desenhada para
otimizar materiais e energia e ser efetivamente recolhida e utilizada em ciclos
“Cradle-to-Cradle”
biológicos
ou
industriais.
O modelo Cradle-to-Cradle® assume que existem dois ciclos, o técnico e o
biológico. No ciclo biológico, os materiais são chamados de bioingredientes e são,
por sua essência, biodegradáveis. Esses materiais, quando retornados ao meio
ambiente, não causam nenhum tipo de prejuízo ou contaminação e são facilmente
assimilados quando compostados em condições adequadas. Já no ciclo técnico, os
materiais são frequentemente sintéticos ou minerais e permanecem seguros no
ciclo fechado de manufatura, recuperação e reuso, mantendo, assim, seu alto valor
por
diversos
ciclos
de
vida.
No terceiro e último conceito a ser considerado, os erres da sustentabilidade são
uma tentativa de solucionar o grave problema do impacto negativo das embalagens
como lixo urbano no meio ambiente. Os “R” mais comumente enumerados hoje

são: Reduzir excessos, desperdícios e energia na fabricação e no consumo da
embalagem, Reutilizar a embalagem, Reciclar (mecânica ou energeticamente),
Receita (gerar valor no produto, com embalagens que garantam um custo
adequado).
Os “R” podem ser organizados de maneira a nos possibilitar escolher as melhores
opções de acordo com as condições e estratégias de cada projeto da empresa. Por
exemplo, estratégias que tentam evitar que o produto seja descartado como lixo
são preferíveis a estratégias que tentam uma maneira de usar o lixo já descartado
inadequadamente. Por outro lado, pode-se pensar que uma ação bastante efetiva,
e que pode ser priorizada na grande maioria dos casos, é a eliminação do excesso
ou do desnecessário num conjunto de embalagens, pois isso não gera custo, não
consome
energia
e
muito
menos
gera
resíduo.
Com a crescente complexidade das variáveis envolvidas num projeto de
embalagens e com a necessidade de se agregar a responsabilidade social e
ambiental na criação de novos produtos, os gestores de projetos devem ser ativos
na condução de mudanças de paradigmas, aproveitando as oportunidades e
benefícios que a sistematização da criação pode trazer para os novos caminhos
que buscamos para o nosso planeta. O pensamento sistêmico no projeto conduz a
um resultado mais elaborado e, talvez, mais próximo do conceito de
desenvolvimento sustentável.

CAP III PESQUISA DE CAMPO

3.1 Metodologia e Elaboração do Questionário
A metodologia utilizada neste trabalho foi o método descritivo, como descrito por
Silva; Menezes (2001), com base em pesquisa bibliográfica, que foi realizada em
duas etapas sendo a primeira de caráter introdutório e a segunda no intuito de
buscar um maior aprofundamento no assunto com uma pesquisa de campo com
caráter qualitativo.
Esta pesquisa foi realizada no intuito de tentar compreender o comportamento do
consumidor, de tal forma que as perguntas foram elaboradas de maneira a fornecer
informações sobre o comportamento do mesmo. Os entrevistados, foram
abordados no momento exato da escolha do produto e convidados a responder o
questionário proposto por este trabalho. A efetivação da compra foi confirmada em
todos os casos a fim de validar a presente pesquisa, pois no caso de
arrependimento do entrevistado a pesquisa teria seu valor comprometido e
invalidando este trabalho como consequência.
Foram selecionados dois locais para a realização desta pesquisa, ambos
supermercados localizados na região central da cidade de São Paulo, sendo um
uma unidade da rede Pão de Açúcar situado na Rua Alameda Santos N°: 2081 e

em uma unidade da rede Master situado na rua Frei caneca N°: 569 no primeiro
subsolo dentro do Shopping Frei caneca.
Para uma maior precisão estatística a pesquisa foi realizada com um total 30
entrevistados sem diferenciação por classe, sexo, identidade ou outro motivo de
qualquer tipo no mês de novembro de 2010. Apenas aqueles consumidores os
quais efetivamente compraram “Leite longa vida” de qualquer tipo ou marca foram
entrevistados.
As entrevistas se deram pela abordagem do entrevistador individualmente com
cada entrevistado, no momento da escolha do produto o qual o consumidor iria
comprar, explanando a pesquisa e seu objetivo assim como cada uma de suas 7
perguntas, as questões foram expostas de forma objetiva com o intuito de não
interferir nas respostas de cada entrevistado e propiciar respostas para o
confrontamento das hipóteses aqui propostas bem como responder os objetivos
previamente apresentados .
A primeira pergunta, “já estava em mente à compra deste produto
especificamente?” uma pergunta com duas respostas possíveis sim ou não, seu
objetivo é o de estabelecer se o entrevistado já havia escolhido o produto
anteriormente, hipótese esta que será descartada nesta pesquisa, por razão da
impossibilidade de mensurar a influencia da embalagem na escolha do entrevistado
que optar por responder “sim”.
No caso de resposta negativa a pergunta se estende, “Algum dos seguintes
aspectos da embalagem ajudou a tomar a decisão?” para este sub-item o
entrevistado possuí quatro alternativas sendo elas, tamanho, design, proteção,
aparência ou material, características presentes em todos os produtos e
importantíssimas a todos também. O objetivo desta pergunta foi de verificar qual
destas características é mais importante para o consumidor no momento de tomar a
decisão.
Os quesitos material, tamanho, design e aparência são os quais oferecem indícios
de medidas sustentáveis, os quais serão o foco de interesse na presente pesquisa
e a partir deste ponto da pesquisa se iniciará o processo de compreensão do
consumidor.
A próxima pergunta visa saber se o consumidor tem algum tipo de consideração à
importância da embalagem especificamente em relação ao seu impacto ao meio
ambiente, sendo ela, “A embalagem fez diferença por ser reciclável ou ser
biodegradável?”. São duas as possibilidades de resposta “sim” ou “não”.
Esta pergunta tem caráter extremamente importante para a pesquisa, pois pergunta
diretamente ao consumidor a importância que este confere a embalagem
ambientalmente sustentável, apenas as respostas "sim" serão relevantes para a
elaboração posterior de analise.
As perguntas a contar da terceira possuem todas a mesma metodologia de
questionamento, as perguntas devem ser respondidas a partir do critério de que o
menor número corresponde a um menor grau de satisfação e o maior número a um
maior grau de satisfação, em uma escala de 1 a 5 sendo o numero 1 a menor
avaliação possível e o numero 5 a maior avaliação possível.

As cinco questões a seguir foram selecionadas por fornecerem indicadores
relevantes para este trabalho em questão, abordando os principais atributos de uma
embalagem para o consumidor final do varejo brasileiro e todos os entrevistados
deverão responde-las independentemente das respostas anteriores a fim de validar
a entrevista.
A terceira questão é referente a praticidade, esta questão tem por objetivo
identificar se a embalagem sendo ou não sustentável tem influência sob o
consumidor e em que grau, motivo que justifica a escolha pela resposta em "grau".
O valor "1" corresponde ao grau de zero influencia e o "5" de influencia máxima ou
seja fez toda a diferença.
A quarta questão explora a dimensão da beleza (ou atratividade) da embalagem,
onde 1 significa nada atrativa e 5 extremamente atrativa, este quesito é
extremamente direto quanto aos interesses deste trabalho, pois mede a dimensão
em que o consumidor esta atraído ao produto podendo levá-lo a compra mesmo
que por impulso, principalmente pelo produto em questão ser
de tomada de
decisão rotineira.
È nesta grandeza que a embalagem como diferencial deve se destacar pois é aqui
que seu apelo é identificado, sendo a referencia primordial do produto para o
consumidor que somente a partir de identificar atração pela embalagem irá procurar
informações mais detalhadas como os indicadores de sustentabilidade. A
atratividade é o atributo o qual será imprescindível para uma escolha fundamentada
pela embalagem, sendo o cartão de visita do produto
A quinta questão indaga a respeito da percepção de proteção por parte do
consumidor, que por se tratar de um atributo básico é de grande interesse por
garantir a qualidade do produto e em escala de importância vem logo atrás da
atratividade. O valor 1 corresponde a muito pouca proteção e inadequada o valor 5
identifica uma proteção ótima.
A questão seguinte, sexta pela ordem adotada pretende avaliar o impacto do
atributo mais subjetivo dentre os descritos por este trabalho, a inovação. Avaliações
de valor 1 expressam pouca ou nenhuma inovação, o valor 5 grande inovação. A
inovação tem sua importância pois pode ser altamente influenciadora na escolha
final, principalmente no caso de ser alta a avaliação, por poder se tratar de
materiais utilizados a até o formato e modo de se utilizar.
Sétima e ultima questão referente a satisfação geral do entrevistado em relação ao
que é oferecido pela embalagem escolhida, a nota 1 corresponde a pouca ou
nenhuma satisfação, a nota 5 a extrema satisfação. Esta indagação é necessária
pois mesmo que um consumidor esteja disposto a dispor de seu dinheiro para
comprar outros motivos que não a embalagem podem ter sido decisivos mesmo
que não previamente.
Supondo que o entrevistado foi a ao ponto e venda do produto com o intuito de
escolher no momento em que se deparar com os produtos expostos acabe
escolhendo um produto com a pior classificação possível para a satisfação da
embalagem, esta possibilidade se deve a fatores como qualidade inerente a marca,
indicação de fontes diversas ou até mesmo pelo fator preço dentre outros.

Antes de efetivamente observar a pesquisa a qual foi proposta por este trabalho é
importante entender que conforme Maria A. Carvalho, “a percepção de valor por
parte do consumidor que nem sempre estará disposto a despender mais dinheiro
por um produto semelhante apenas pela embalagem de maior atratividade e de
maior custo”
No entanto outra afirmação se faz necessária, como dito por diversos autores aqui
presentes neste trabalho: Nem sempre uma embalagem de maior custo terá maior
valor para o consumidor, sendo que esta pode através de soluções inovadoras,
sendo no design ou no material, atender a estas necessidades mesmo com um
custo menor. O planejamento se faz uma etapa imprescindível na criação de uma
embalagem.
Estes conceitos são importantes, pois comumente as pessoas entendem que
melhores embalagens são mais caras erro que traz a idéia de que há uma ma
interpretação das necessidades dos consumidores.
É imprescindível salientar que o foco principal desta pesquisa visa principalmente o
enfoque ambiental, por haver impossibilidade para mensurar a eficiência econômica
e/ou social de cada embalagem.

O Questionário :
As perguntas a seguir devem ser respondidas a partir do critério de que o menor
número corresponde a um menor grau de satisfação e o maior número a um maior
grau de satisfação, em uma escala de 1 a 5 sendo o numero 1 a menor avaliação
possível e o numero 5 a maior avaliação possível. Ha perguntas diretas inclusas no
seguinte questionário as quais já informam ao consumidor questionado as
alternativas de resposta

1.

Já estava em mente a compra deste produto?
Sim ( ) Não ( )

1.1. Se não, algum dos seguintes aspectos ajudou a tomar a decisão, escolha
aquele que mais influenciou.
Tamanho ( )

Design ( )

Proteção ( )

Aparência ( )

2. A embalagem fez diferença por ser reciclável?
Sim ( )

Não ( )

Material ( )

3. A embalagem fez diferença por ser pratica? Classifique de 1 a 5. (sendo 1
nenhuma influencia e 5 se completamente).
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( )

4.

A embalagem fez diferença por ser atraente? Classifique de 1 a 5. (sendo 1
significa nada atrativa e 5 extremamente atrativa).
1( )

2( )

3( )

4( )

5( )

5. A embalagem fez diferença por garantir proteção ao produto? Classifique de 1 a
5. (sendo valor 1 corresponde a muito pouca proteção e inadequada o valor 5
identifica uma proteção ótima).
1( )

2( )

3( )

4( )

5( )

6. Em sua opinião esta é uma embalagem inovadora? Classifique de 1 a 5. (sendo
valor 1 expressa pouca ou nenhuma inovação, o valor 5 grande inovação.)
1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( )

7.

Em sua opinião você esta satisfeito com a embalagem? Classifique de 1 a 5.
(valor 1 corresponde a pouca ou nenhuma satisfação, a nota 5 a extrema
satisfação)
1( )

2( )

3( )

4( )

5( )

3.2 Os Resultados
1. Já estava em mente a compra deste produto especificamente?
Sim (60%) Não (40%)
1.1. Se não, algum dos seguintes motivos te ajudou a tomar a decisão?
Tamanho(25%)
Design(16,66%)
Proteção(33,33%)
Aparência(25%)
Material(0%)

2. A embalagem fez diferença por ser reciclável?
Sim (13,33%) Não (86,66%)

1.

A embalagem fez diferença por ser pratica? Classifique de 1 a 5.
1 (30%) 2 (0%) 3 (40%) 4 (16,66%) 5 (13,33%)

4. A embalagem fez diferença por ser bonita? Classifique de 1 a 5.
1 (30%) 2 (13,33%) 3 (6,66%) 4 (43,33%) 5 (6,66%)

5. A embalagem fez diferença por garantir proteção ao produto? Classifique de 1 a
5.
1. (10%)
2 (10%) 3 (26,66%) 4 (23,33%) 5 (30%)

6. Em sua opinião esta é uma embalagem inovadora? Classifique de 1 a 5.
1 (56,66%) 2 (26,66%) 3 (16,66%) 4 (0%) 5 (0%)

7. Em sua opinião você esta satisfeito com a embalagem?
1 (0%) 2 (13,33%) 3 (26,66%) 4 (36,66%) 5 (23,33%)

3.3 Análise dos Resultados
Evidentemente quanto menor o valor dado pelos entrevistados maior devera ser a
atenção dos profissionais de marketing responsáveis pela embalagem do produto,
pois estão são os pontos nos quais podem oferecer uma vantagem competitiva em
relação aos concorrentes caso aprimorados, uma vez que estes possuem maior
margem para melhorias.
É perceptível que a maioria dos entrevistados, 60% já havia tomado a decisão de
qual produto iriam comprar antes mesmo de se deparar com a prateleira do
supermercado onde o produto desejado se encontrava. No entanto 40% ainda
podem informar qual foi a característica que mais contribuiu para a escolha do
produto, onde a “proteção” obteve a maior importância na opinião dos entrevistados
que tomaram sua decisão no momento em que sofreram influencia da embalagem
de cada produto. É importante ressaltar que o item tamanho não foi escolhido uma
vez se quer.
Para os 40% que responderam “não“ a pergunta se entendia inquirindo a respeito
de que qualidade fez maior diferença, 33,33% definiram a proteção como sendo a
qualidade mais importante para tomar a decisão, esta foi a resposta que a maioria
dos entrevistados escolheu. Em segundo lugar houve um empate entre aparência e
tamanho com 25% da preferência. O design ficou em ultimo uma vez que o item
material não foi escolhido por nenhum dos entrevistados.
Estas escolhas são justificáveis por razões lógicas, por se tratarem de produtos
com basicamente os mesmo tipo de embalagem a “tetrapack”, dessa forma em
relação a seus concorrentes indiretos, no caso os outros tipos leite que não os
longa vida, esta embalagem se destacou.
Quando os entrevistados foram questionados se o fato de a embalagem ser
reciclável era notável, 86,66% respondeu que não, sendo surpreendente a falta de
interesse pelo meio ambiente no memento de tomada de decisão do consumidor,
apenas 13,33% se mostrou interessado nesta qualidade.
Esta questão demonstrou que apesar da sociedade estar ciente de suas
necessidades, alem do fato de que vem discutindo o tema da Sustentabilidade cada
vez mais, não tem demonstrado na pratica que mudou, demonstrando uma
aparente hipocrisia. No que diz respeito as empresas estas devem tomar muito
cuidado pois apesar de não fazer diferença no momento de tomada de decisão
qualquer medida a este respeito pode e deve influenciar a imagem da marca em
questão.
A questão seguinte se referia a praticidade da embalagem e seu valor, 40%
escolheram o valor de importância 3 que nesta pesquisa representa um valor
intermediário, o segundo valor mais escolhido foi o 1 que representa o valor
mínimo, os valores 4 e 5 somados resultam em 30% demonstrando que para o
produto “leite longa vida” a praticidade da embalagem possui menor valor por razão
da baixa diversificação das embalagens para tais produtos e muito poça inovação
no modo de se utilizar.

A praticidade apesar de não ter sido extremamente bem avaliada 70% considerou
que estas são medianas no mínimo, revelando que cativam mais do que prejudicam
na tomada de decisão
A respeito da influencia da beleza da embalagem pode-se dizer que esta dimensão
influencia ligeiramente a tomada de decisão, pois apesar de um aparente equilíbrio
entre um alto valor de influencia e baixo valor de influencia o valor 4 foi o mais alto
com 43,33% alem dos 6,66% do valor 5 dessa forma demonstrando uma tendência
maior a influenciar do que de passar despercebido da tomada de decisão que se
comparados das dimensões 1 e 2 com baixa importância obtendo apenas 36,66%.
Apesar de ser um pouco surpreendente pelo fato de esta ser a única característica
a qual as diferentes marcas tem autonomia para desenvolver e se diferenciar no
mercado, este deveria ser mais bem qualificado pelos entrevistados. Nesta
dimensão existe uma grande oportunidade a aquelas marcas que se empenharem
em criar uma “estampa” mais cativante, sendo um item crítico e com boa margem
para melhorias ou destaque no mercado.
A proteção do produto foi um atributo em que a soma dos valores positivos 4 e 5
obtiveram a maioria das escolhas com 53,33% mostrando que embalagens de leite
longa vida possuem um grau de importância elevado na tomada de decisão. Se
considerado as avaliações medianas de valor 3 aumenta para 80% dos
entrevistados. Confirmando o que se havia especulado no sub-item da primeira
questão.
A questão 6 se mostrou importante pelo fato de dois valores não receberem
nenhuma escolha, sendo eles 4 e 5, sendo que a grande maioria escolheu seus
valores antagônicos com a soma de 83.33% para os valores 1 e 2, mesmo o menor
valor 1 obteve a maioria das escolhas com 56,66%. Este resultado é devido à
pequena diferenciação das embalagens de leite longa vida.
Por fim a última questão referente a satisfação do consumidor, esta questão
mostrou que apesar de as embalagens apresentarem uma boa margem para
melhoras os entrevistados em sua maioria se sentiram satisfeitos com 60%
resultante da soma dos valores 4 e 5 os quais demonstram satisfação positiva,
ainda que este aspecto também possa ser melhorado consideravelmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o proposto foi possível entender um pouco mais sobre o comportamento
de compra do consumidor, através da pesquisa realizada com consumidores no
momento de sua tomada de decisão, não é surpreendente o fato de este assunto
ano estar esgotado, pois agora surgem novas indagações a respeito do assunto.
Conforme verificado pelos autores presentes neste trabalho a embalagem tem sim
um papel importante na tomada de decisão do consumidor, podendo inclusive ser
um fator decisivo principalmente para produtos de qualidade semelhantes, claro
que dificilmente será possível mensurar com exatidão a influencia da embalagem
no consumidor e na pesquisa aqui realizada foi apenas possível mensurar que de
fato embalagens possuem importância mas o tamanho desta ainda é incerto.
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