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A volatilidade do dólar durante todo o ano
de 2012 fez com que os preços ficassem mais
altos, consequentemente, congelando os in-
vestimentos das empresas em Tecnologia da
Informação (TI). Além disso, alguns segmen-
tos como indústria, agronegócio e governo
reduziram, durante o ano, os investimentos
previstos.

Esse movimento todo fez com que o setor
de distribuição de TI crescesse apenas 5% em
2012, em relação ao ano anterior, alcançando,
assim, um faturamento de R$ 13,2 bilhões, se-
gundo dados da 3ª Pesquisa Inédita Setorial e
Salarial dos Distribuidores de TI e o 2º Censo
de Revendas, da Associação Brasileira dos Dis-
tribuidores de Tecnologia da Informação
(Abradisti). Em 2011, a elevação chegou a 7%.

Outro reflexo disso foi em relação aos pos-
tos de trabalho. Os distribuidores de TI empre-
gam, atualmente, 9.600 funcionários, incluin-
do os empregados terceirizados. 

Este número representa uma queda de 3%
na força de trabalho do setor, motivada pela
necessidade de redução de custos para adap-
tar-se às margens com que os distribuidores
trabalharam durante o período da instabilida-
de da moeda norte-americana.

Para 2013, com a expectativa de volta dos
investimentos do Governo, estabilização da si-
tuação econômica internacional, entre outras
frentes, o crescimento do setor deve beirar a
casa dos 9%, impulsionando todo o ecossiste-
ma de revendas e distribuidores.

Apesar disso, em 2011, quando o cresci-
mento no segmento foi de 7%, os distribuido-

res de TI  empregaram
9.900 funcionários,  in-
cluindo os empregados
terceirizados, o que re-
presentou uma queda de
4% na força de trabalho
do setor,  em relação a
2010.

Naquele período, os
cortes também foram jus-
tificados pela necessida-
de de redução de custos
para adaptar-se às mar-
gens que os distribuido-
res trabalharam naquele
momento. Já nesse ano, o
setor vive o impasse da
resolução SF 14, onde os
fabricantes localizados
no Estado de São Paulo ti-
nham a base de cálculo
com carga efetiva em 7%. 

Após uma ação movida
pelo Estado do Amazo-
nas, as bases voltaram ao
normal, algo em torno de 18%. E, hoje, com a
Resolução SF 14, São Paulo conseguiu reduzi-
las para 12%.

Todo esse atrito causa instabilidade nos
preços dos produtos e, consequentemente,
mexe com a margem não só dos distribuido-
res, mas de toda a revenda. Por isso que, ape-
sar da previsão de crescimento do mercado
de Distribuição de TI, ainda é cedo para falar-
mos sobre as expectativas de empregos. Mas,
se continuarmos assim, o cenário pode não
ser tão melhor quanto o que foi nos anos an-
teriores.

ANTONINHO MARMO TREVISAN
MEMBRO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

E
m recente debate de parlamentares no
Capitólio, em Washington DC, sobre a
possibilidade de o Japão aderir ao
Acordo de Associação Transpacífico
(TPP), a senadora democrata Debbie
Stabenow, em tom de lamento, acen-
tuou que, a cada 120 veículos que
aquele país exporta para os Estados

Unidos, apenas um automóvel norte-americano é ven-
dido no mercado japonês. E o comprador dessa unida-
de, presumo eu, deve ser imi-
grante e/ou funcionário de re-
presentações diplomáticas ou
multinacionais do Ocidente...

De fato, a produção local
representa quase 90% do mer-
cado automobilístico do Ja-
pão. Sem dúvida, isso contri-
buiu muito para que as suas
montadoras se recuperassem,
em 2012, do baque sofrido no
primeiro trimestre de 2011,
quando um grande terremoto
e um tsunami assolaram vas-
tas áreas da nação asiática,
que já vinha sendo atingida
pela crise mundial.

O bom exemplo japonês
ilustra como é possível e pertinente, nos países de-
mocráticos e aderentes às normas civilizadas do ca-
pitalismo, a direta intervenção da sociedade nos ru-
mos da economia, exercitando apenas e tão somente
o poder do consumo sobre a inexorável lei da oferta e
da procura. 

É oportuno analisarmos essa questão neste momen-
to em que o IBGE anuncia que o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), medidor oficial da
inflação brasileira, acumula alta de 6,59% em 12 meses,
superando, portanto, o teto de 6,5% estipulado pelo
Banco Central. 

O tomate vem sendo considerado o vilão da inflação,
com majoração acumulada de 122,13% em 12 meses.

Ora, do mesmo modo que os japoneses dão total prefe-
rência aos seus carros nacionais, paremos então de
consumir o saboroso vegetal. Se fizermos isso, seu pre-
ço não só deixará de subir, como certamente cairá. 

Obviamente, o tomate não é o responsável sozinho
pelas pressões inflacionárias (e ainda há que se consi-
derar ser essa uma das poucas vezes em que o sofrido
produtor tem preço que o remunera com dignidade).
Entretanto, o grupo “alimentos” significou 60% do índi-
ce inflacionário de março. Num país como o nosso, de
imensa diversidade hortifrutigranjeira, é perfeitamente
possível substituir produtos sazonalmente mais caros,
por outros mais baratos.

Do mesmo modo, o poder de intervenção dos consu-
midores é decisivo nos
resultados de nossa ba-
lança comercial, que
apresentou preocupan-
te e inusitado déficit no
primeiro trimestre des-
te ano. Entre um produ-
to importado com a
mesma qualidade e pre-
ço do nacional, devería-
mos sempre dar prefe-
rência ao fabricado
aqui. 

O melhor é que, ante
a decisão de compra so-
berana do cidadão, não
há punições da Organi-

zação Mundial do Comércio (OMC), ameaças de retalia-
ções e polêmicas com nossos parceiros comerciais, co-
mo costuma acontecer quando o Brasil ou qualquer
país adota medidas consideradas protecionistas.

A consciência da sociedade sobre seu imenso poder
de influência, por meio da simples decisão de consumo,
é um dos principais instrumentos a serviço da econo-
mia nas nações democráticas. 

Por isso, talvez fosse o caso de campanhas institucio-
nais do poder público e da indústria, tão afetada hoje
pelos importados, e ações espontâneas da mídia, lem-
brando aos brasileiros a força de seus gastos como in-
dutora da expansão do PIB e do desenvolvimento. Mes-
mo que, vez ou outra, tenhamos de vencer a tentação de
comer tomate ou vestir uma camiseta da Rodeo Drive... 

O poder do consumidor
sobre a lei da oferta 
e da procura

As encobertas expectativas 
de empregos no setor de 
distribuição em 2013

A importância do
reflorestamento
para garantir a
qualidade de vida
GRAZIELA LOURENSONI
GERENTE DE MARKETING E PRODUTOS PARA A AMÉRICA LATINA DA HUSQVARNA

Questões como o desmatamento e a preserva-
ção das florestas brasileiras são temas que cada vez
mais despertam a atenção da sociedade civil, de
empresas públicas e privadas. A garantia da quali-
dade de vida em nosso planeta está diretamente li-
gada à preservação florestal, pois são essas áreas
verdes as responsáveis pela absorção do gás carbô-
nico, pelo controle da degradação do solo e pela
perda da biodiversidade.

Nos últimos anos, com o aumento de campa-
nhas de conscientização, seja por meio da ini-
ciativa privada ou de instituições públicas, a si-
tuação de nossas florestas começou a dar sinais
de melhora. 

Prova disso são os dados levantados pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
que apontou uma queda de 17% no desmata-
mento da Amazônia Legal entre 1º de janeiro e
15 de agosto de 2012, quando comparado com o
mesmo período em 2011. 

No entanto, também é preciso pensar nas áreas
que já foram degradadas. Por isso, tão importante
quanto combater o desmatamento, é o investi-
mento no reflorestamento. Para se ter uma ideia
da eficácia dessa iniciativa, no últimos 11 anos, a
ação na região da Mata Atlântica foi responsável
pela retirada de 1,2 milhão de toneladas de gás
carbônico da atmosfera. 

Além disso, um estudo
feito pelo Instituto To-
tum e pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq) ,  da
Universidade de São Pau-
lo,  em parcer ia  com a
Fundação SOS Mata
Atlântica, constatou que
uma ár vore da Mata
Atlântica em seus primei-
ros  20 anos absor ve
163,14 kg CO2. 

Outro ponto positivo
da atividade de reflores-
tamento é que ela tam-
bém já pode ser encarada
pelos pequenos e médios
produtores rurais como
uma fonte geradora de
renda. Isso foi constatado
por um estudo feito pela
Associação Brasileira de
Produtores de Florestas
Plantadas – Abraf. 

O levantamento regis-
trou um crescimento de
23% da área total de flores-
tas plantadas de eucalipto
e pinus no país, de 2005 a
2011, evoluindo de 5,294
milhões para 6,515 mi-
lhões de hectares, respec-
tivamente.

A restauração dessas
áreas degradadas exige
cuidado e conhecimento
técnico. Por isso, é impor-
tante estar atento a ques-
tões como: a utilização de mudas mais adequadas,
levando em consideração o clima e o solo da re-
gião, o preparo correto da área que receberá novas
árvores e a manutenção apropriada. 

É preciso ressaltar ainda que para realizar esse
trabalho com segurança e eficiência, uma grande
aliada é a tecnologia. Atualmente, já existem no
mercado máquinas como motosserras, roçadeiras
e sopradores de alta performance, garantindo o
manejo adequado e possibilitando a poda e a co-
lheita de árvores de forma equilibrada. 

Além disso, outro exemplo positivnvo que pode-
mos ressaltar é a tecnologia X-TORQ®, que foi de-
senvolvida pela Husqvarna, multinacional sueca lí-
der em equipamentos para manejo de áreas ver-
des, e é capaz de reduzir em até 60% as emissões de
poluentes na atmosfera e de diminuir o consumo
de combustível em até 20%.

Quando avaliamos a questão em curto e longo
prazo, percebemos que o reflorestamento só ten-
de a trazer benefícios, como a redução de gases
de efeito estufa. Por isso, para garantir uma vida
com mais qualidade no futuro, em um planeta
mais limpo e saudável, é cada vez mais impor-
tante investir na conscientização, seja por meio
de campanhas realizadas pela iniciativa pública
ou privada, e na modernização de processos pa-
ra o segmento florestal.

A garantia da
qualidade de vida
em nosso planeta
está diretamente
ligada à
preservação
florestal, pois são
essas áreas
verdes as
responsáveis pela
absorção do gás
carbônico, pelo
controle da
degradação do
solo e pela perda
da biodiversidade

Todo esse atrito
causa instabilidade
nos preços dos
produtos e,
consequentemente,
mexe com a
margem não só
dos distribuidores,
mas de toda 
a revenda

A consciência da sociedade sobre
seu imenso poder de influência, 
por meio da simples decisão de
consumo, é um dos principais
instrumentos a serviço da
economia nas nações democráticas
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A25. 




