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• Real Marinha Inglesa – “Muralha de madeira”
John Evelyn Silva - 1664

• Poluição do Ar de Londres – 1661
Indústrias de cal, cerveja e sabão

• Hupert King
“Não sei dizer se o que é mais fantástico foi a natureza ter levado   
600 milhões de anos para produzir o petróleo ou o homem tê-lo 
consumido em apenas 300 anos”.

Degradação HistóricaDegradação Histórica



Degradação HistóricaDegradação Histórica

• Brasil – Ferreira da Câmara – 1609

• Mahatma Gandhi 
“A terra tem recursos suficiente3s para as necessidades 
de todos mas não para a gula de todos”.



Processo DegradaçãoProcesso Degradação

• Desmatamento

• Erosão dos Solos

• Desertificação

• Contaminação dos R.H.

• Poluição do Ar

• Uso irracional dos Recursos Naturais



A Dependência dos Recursos Naturais e do Meio AmbienteA Dependência dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente

Agricultura
- Conservação do solo
- Preservação dos recursos hídricos
- Equilíbio entre culturas e florestas

Indústria
- Matéria prima vegetal
- Matéria prima animal
- Matéria prima mineral

O maior negócio do meio ambiente é a preservação 
do meio ambiente.



• Fecha-se o cerco a práticas ambientalmente 
incorretas.

• Consciência ou Protecionismo – exigência de  
produtos  produzidos  adequadamente sob 
os aspectos ambiental e social.

Conscientização e papel do ConsumidorConscientização e papel do Consumidor



• Presidente Mundial GE – Jeff Immelt “green is green” 
– Produtos verdes faturamento de US$ 14 bi – ou 
10% do faturamento total da GE.

• CEMPRE – Brasil recicla  18%  do  lixo  urbano seco –
emprega 1 milhão de catadores de papel e latas de 
alumínio.

• Wall Mart – redução   de   20%   plástico   das 
embalagens em saquinhos de biscoito de 22 cm para 
18 cm de altura.

Oportunidades de Negócios



• Produto   detergente   em   pó – menos espuma,    
reduzindo    o     número    de enxágues, economizando 
água e energia.

• Mercado de cosméticos orgânicos cresce mais de 20%  
ao  ano  na  França  e  nos E.U.A.

• WISEWOOD – fabricante de “madeira plástica” 
– transformando embalagens plásticas em trilhos de 
trem.
Vale compra 1 milhão de dormentes por ano.

Oportunidades de NegóciosOportunidades de Negócios



• Califórnia – 2.020 – 33% de participação de fontes 
renováveis de energia.
A indústria de energias renováveis vai movimentar 
US$ 60 bi/ano.

• Califórnia – 1 milhão de placas de energia solar nos 
próximos 10 anos – gerando 3.000 Mw.

• Descarte de celulares – 100 milhões/ano = 13.000t de 
placas, circuitos, plástico e baterias.
– 80% do celular pode ser reciclado
– Troca do celular por minutos de ligações ou plantio 

de árvore por celular devolvido.

Oportunidades de NegóciosOportunidades de Negócios



Um   grande   negócio   é   também   a 
recuperação do meio ambiente.

“Os maiores negócios do meio ambiente são 
a preservação e a recuperação do 
meio ambiente.”

Walter Lazzarini

ConclusãoConclusão
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