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Vê-se constantemente nos noticiá-
rios casos em que pessoas vieram a fa-
lecer vítimas de acidentes de veículos,
que envolviam um motorista com
teor alcóolico acima do permitido pe-
la legislação. A grande incidência tem
provocado uma reflexão acerca da pu-
nição aplicada aos infratores. Seria
ela branda demais, o que geraria a im-
pressão de pouca eficiência? Decor-
rente disso há a discussão para aplica-
ção do homicídio doloso e não culpo-
so como tem sido feito
atualmente.

Importante separar a in-
fração administrativa da in-
fração penal. A infração ad-
ministrativa é  aquela em
que houve uma violação a
alguma determinação me-
ramente administrativa ex-
pressa em lei .  Ela é  uma
convenção que não foi res-
peitada. Por exemplo: estacionamen-
to em local proibido, falta de licencia-
mento do veículo, ou mão de direção
em uma via. Já a infração penal é ca-
racterizada quando o ato praticado
constitui crime, ou seja, há a violação
de algum bem jurídico tutelado pelo
Estado como a vida, integridade física
da pessoa ou o patrimônio.

A administrativa é assim tipificada
no artigo 165 do Código de Trânsito
Brasileiro:

“Dirigir sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância psi-
coativa que determine dependência:
Infração – gravíssima; Penalidade –
multa (cinco vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida Administrativa – retenção do
veículo até a apresentação de condu-
tor habilitado e recolhimento do do-
cumento de habilitação”. 

Já a penal é assim tipificada no arti-
go 306 da mesma legislação:

"Conduzir veículo automotor, na

via pública, estando com concentra-
ção de álcool por litro de sangue igual
ou superior a 6 (seis) decigramas, ou
sob a influência de qualquer outra
substância psicoativa que determine
dependência".

A grande diferença a ser analisada
está no nível de teor alcóolico no san-
gue da pessoa analisada. Observa-se
que, quando uma pessoa está com até
0,6 decigramas de álcool por litro de
sangue, caracteriza-se uma infração
administrativa, e uma infração penal
acima dessa concentração.

Essa quantificação, porém, não é

algo rigoroso, já que no artigo 276 em
seu parágrafo único, ficou assim de-
terminado:

“Órgão do Poder Executivo federal
disciplinará as margens de tolerância
para casos específicos.”

Vamos nos ater a análise da infra-
ção penal. Antes da modificação da lei
11.705/2008, exigia-se para a caracte-
rização dessa não só o teor alcóolico
acima de 0,6 decigramas de álcool por
litro de sangue, mas também a dire-
ção perigosa. Ou seja,  uma pessoa
que estivesse com teor alcóolico aci-
ma do mencionado, mas não estivesse
dirigindo imprudentemente, não lhe
seria imputada qualquer infração cri-
minal e somente administrativa.

Com a alteração da lei e a ocorrên-
cia de muitas mortes ainda por moto-
ristas embriagados, houve a modifi-
cação dessa parte, sendo fixado o teor
alcóolico como fator único para a ca-
racterização da infração penal.

Recentemente uma decisão do Su-

premo Tribunal Federal firmou esse
conceito. Para a infração penal não é
necessário que ocorra o dano (haja ví-
tima ou algum dano patrimonial) so-
mente a simples constatação da em-
briaguez já é capaz de tipificar o con-
dutor na infração penal acima men-
cionada. (STF, HC 109269)

Após diferenciar a infração admi-
nistrativa e penal, e o atual entendi-
mento, cabe diferenciar o ato culposo
do doloso. O ato culposo é aquele que
a pessoa comete o crime sem ter a in-
tenção. Mas, como a pessoa está bê-
bada, ela fica imperita e imprudente,

vindo a cometer o delito. Já o
ato doloso é aquele que a pes-
soa assume o risco de produzir
o resultado, já que, dirigindo
bêbada, ela provavelmente vi-
rá a machucar alguém poden-
do até matar. Além da grande
diferença da pena aplicada,
outro ponto importante que
distancia em caso de homicí-
dio o doloso do culposo é a sua

forma de julgamento. 
Em caso de homicídio culposo, o

julgamento é feito por juiz de direito
estadual. Já em caso de homicídio do-
loso o julgamento é feito em varas es-
peciais de júri e o julgamento é feito
pelos seus semelhantes, por pessoas
comuns que atuam como represen-
tante da sociedade. O juiz de direito
estadual, nesse caso, somente aplica a
pena cujos parâmetros são estabele-
cidos pelos jurados.

O ideal seria que os motoristas se
conscientizassem do perigo que o ál-
cool, ou outras drogas, representa pa-
ra eles e para a sociedade. Mas como
sabemos que isso, infelizmente, não
ocorre e como é impossível a fiscali-
zação de 100% dos motoristas que di-
rigem alcoolizados, seria interessante
que eles tivessem medo das conse-
quências dos seus atos. O seu “ficha-
mento” como possível homicida dolo-
so e não culposo pode ser um passo
para isso.

ANDRÉ LOBO FARO
GERENTE NACIONAL DE VENDAS DA EMPRESA HUSQVARNA

A confiança no agronegócio brasileiro está alta, e não é
por menos, já que o país sustenta o apelido de “celeiro do
mundo”, devido a sua grande abrangência de exportação
de produtos do campo. Para se ter uma ideia da boa fase, o
PIB (Produto Interno Bruto) do agronegócio, que caiu
5,51% em 2009 em razão da crise mundial, saltou para 7%
em 2010, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA). Em 2011, o PIB do agronegócio brasi-
leiro cresceu 6,12%, totalizando R$ 822,9 bilhões.

A Husqvarna, multinacional sueca líder em equipamen-
tos para o manejo de áreas
verdes, está de olho em três
importantes setores do agro-
negócio: o campo, pela sua
potência em oferecer produ-
tos de qualidade para o País e
para o mundo;  o plantio e
manejo de árvores,  por ser
um dos maiores setores em
expansão, que atua como se-
gunda fonte de renda para os produtores rurais e abastece
mercados importantes, além de ser o reflorestamento um
meio de preservar as florestas nativas; e os trabalhos em
jardins residenciais, já que a empresa sempre esteve atenta
às tendências de paisagismo, disponibilizando para o
usuário doméstico conforto e produtividade ao cuidar do
seu jardim.

No agronegócio iremos focar no promissor setor de ali-
mentos, já que, no cenário mundial, a produção precisa
crescer 20% nos próximos dez anos para dar conta da de-
manda. No segmento cafeeiro, por exemplo, a Husqvarna
oferece o Kit Café, composto por equipamentos de alto de-
sempenho e facilidade no manuseio, ideais para profissio-
nais que buscam produtividade no processo de plantio, co-
lheita e manejo do café. Em 2012 a Husqvarna reforça a sua
linha com produtos de alta tecnologia para oferecer o que

há de melhor aos produtores rurais, para a manutenção
das áreas verdes de suas propriedades.

Um dos últimos boletins da Associação Brasileira de
Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) afirma que a
área de reflorestamento de eucalipto apresentou um forte
crescimento no Brasil, chegando a 32,3% em 2009. E de ol-
ho neste cenário, encontramos oportunidades para a ex-
pansão de vendas de nossos equipamentos que são refe-
rência em manejo de áreas verdes.

A temporada de jardim, que começou em setembro de
2011 e se estende até, pelo menos, março de 2012, será mo-
tivo para iniciarmos o ano com enfoque na divulgação de
nossos aparadores de grama, roçadeiras, cortadores de

grama, podadores de cerca-
viva, sopradores, ou seja, a
solução completa para os
cuidados com o jardim.

Além disso, uma de nossas
principais metas para este
novo ano é conquistar novos
clientes e  fortalecer  laços
com aqueles que já possuí-
mos. Para isso, traremos para

o Brasil, assim como fizemos em 2011, produtos com as ca-
racterísticas que só a Husqvarna consegue oferecer: alta
tecnologia, fácil manuseio, potência e leveza.

Iniciaremos o ano com visão em desenvolvimento de
vendas e mercado, respeitando as peculiaridades de cada
região e maximizando oportunidades que fortaleçam a
marca Husqvarna. Investiremos em novos nichos de mer-
cado, acreditando na qualidade de nosso portfólio de pro-
dutos para diversas aplicações no país e no mundo, bus-
cando sempre agregar valor a nossa marca e honrar a lide-
rança que temos mundo afora.

Nossa equipe mundial está em sintonia. Trabalhamos
todos engajados em um mesmo compromisso: oferecer
produtos com as melhores tecnologias que atendam e su-
perem as expectativas do mercado do agronegócio, reflo-
restamento e manejo de áreas verdes em geral.

O que esperar do
agronegócio em 2012?

Da embriaguez ao volante

Marketing
de varejo 
DANIEL KAMLOT
PROFESSOR DA ESPM/RJ

O que há em comum entre um supermercado,
uma academia de ginástica e um camelô? Apesar de
não parecerem atuar em negócios da mesma nature-
za, todos realizam atividades varejistas, ou seja, a
venda de produtos ou serviços ao consumidor final.

Todos os comerciantes que desejam atuar no vare-
jo têm uma primeira preocupação, que é exatamente
a atração do cliente, ou seja, persuadi-lo a consumir
naquele varejista e não nos concorrentes. Para que
esta persuasão ocorra eficazmente, é comum que se
recorra a estratégias de marketing, ainda que por ve-
zes os varejistas não saibam que o que estão fazendo
é, de fato, algo explicado pelas teorias do marketing.

O cerne do marketing são os processos de trocas
entre empresas e consumidores de forma que as
partes envolvidas se sintam satisfeitas, porém mui-
tas vezes tais negociações não são possíveis de
ocorrer entre o fabricante e o consumidor, necessi-
tando de algum intermediário que possibilite o
acesso do consumidor final àquilo que é produzido
pelo fabricante.

O varejista é justamente esse intermediário, que
pode existir em contato direto com o produtor e o
cliente, ou em contato com outros intermediários,
como atacadistas e distribuidores. Quanto mais in-
termediários houver entre o fabricante e o consumi-
dor, maior será o preço do produto pago por este.

O marketing de varejo possui seis principais va-
riáveis. Sem entrar em detalhes, estas podem ser lis-
tadas como segue: o produto, ou as linhas de produ-
tos oferecidas, engloba o que é vendido; o preço in-
clui o valor desembolsado e formas de pagamento;
o ponto está relacio-
nado à localização; a
promoção engloba a
divulgação, publici-
dade e propagandas;
as pessoas (ou pes-
soal) são os funcio-
nários e o atendi-
mento prestado pelo
varejista; e a apre-
sentação da loja en-
volve o seu layout,
aspecto e organiza-
ção interna, inclusi-
ve das gôndolas e
prateleiras. 

Apesar da existên-
cia deste conjunto
de variáveis, é comum percebermos, no Brasil, que
o preço é um dos itens mais usados para atrair o
consumidor ao ponto de venda e motivá-lo a com-
prar, seja em uma loja, em um website ou com um
vendedor ambulante.

O preço é a variável mais rápida e facilmente alte-
rável pelo varejista. Dentre as táticas usadas pelos va-
rejistas para seduzir os clientes usando o preço como
atrativo, uma das mais utilizadas é o chamado “preço
psicológico”, em que os preços são terminados em
“99” em vez de serem arredondados para a dezena ou
centena seguinte. Como lemos da esquerda para a di-
reita, a impressão que fica é de que não pagamos o
valor cheio, mas algo distante dele. 

Um produto de R$199,99 não é normalmente per-
cebido como custando “R$ 200”, mas como se custas-
se “cento e poucos reais”. Este tipo de persuasão cos-
tuma atrair consumidores e elevar as vendas dos va-
rejistas. Outra tática interessante, muito usada por
supermercados, é reduzir o preço de um produto lí-
der de vendas a fim de atrair pessoas para comprá-lo
e assim esperar que comprem outros itens naquele
ponto de venda. 

A técnica de usar um preço como referência é tam-
bém bastante utilizada. Trata-se daquela promoção
em que o varejista indica o valor habitual e o novo,
cobrado durante a promoção, a fim de facilitar a
comparação e dar ao cliente a percepção de estar fa-
zendo um bom negócio, apesar de que muitas vezes
o novo preço indicado não é reduzido, o que acaba
por causar insatisfação nos consumidores alvo da su-
posta promoção.

Nota-se que essas táticas, assim como várias ou-
tras, vêm sendo usadas não só por grandes corpora-
ções, mas com cada vez mais frequência pelos came-
lôs, por varejistas virtuais e por fornecedores de ser-
viços. O que se pode perceber é que o foco de qual-
quer vendedor, em especial o varejista, continua a ser
o cliente – se este não se sentir satisfeito, não retorna-
rá ao local onde realizou a compra nem transmitirá a
seus conhecidos e amigos a experiência positiva que
tenha experimentado. 

O marketing de varejo possui técnicas para poten-
cializar a percepção positiva de marcas, de preços, de
pessoas, enfim, de atributos os mais variados. Cada
vez mais estas estão sendo aproveitadas pelos vare-
jistas para manter um relacionamento de longo pra-
zo com o consumidor.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 jan. 2012. Seudinheiro, p. B-11.




