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JOÃO TANCREDO
ADVOGADO

O Brasil ainda figura no
ranking dos países
campeões em acidentes de
trabalho, uma dura reali-
dade que precisa ser mu-
dada. O recente desaba-
mento de três vigas na obra
da Arena Palestra, em São
Paulo, é mais um exemplo
da grave realidade, que lev-
ou à morte do operário
Carlos de Jesus, de 34 anos,
e a ferimentos em seu cole-
ga Crispiniano Santos. 

Por se tratar de obra do
Palmeiras, o caso ganhou
repercussão nacional.
Porém, milhares de trabal-
hadores sofrem o proble-
ma silenciosamente, in-
visíveis para a sociedade,
sem seus nomes serem
mencionados ou lembra-
dos. São pessoas transfor-
madas em estatística. 

Apesar do empenho Tri-
bunal Superior do Trabalho ( TST ) para reverter esse
quadro, de acordo com o Ministério da Previdência Social
cerca de 700 mil acidentes de trabalho são registrados, em
média, a cada ano no país, sendo três mil fatais. Na práti-
ca, a estimativa é que esses números sejam ainda maiores,
devido à falta de notificação de muitos casos.

Segundo dados da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), o número de feridos em acidentes de trabal-
ho chega a 317 milhões por ano em todo o mundo, tendo
uma média de mais de seis mil mortes diárias rela-
cionadas com o trabalho. 

No Brasil, a Constituição e a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) definem o empregador como responsável
pela integridade de seus empregados, enquanto cabe ao
Estado o papel de fiscalizar. Mas isso não ocorre como de-
veria e os trabalhadores continuam frágeis diante do em-
pregador. 

No dia 28 de abril, o mundo celebrou o Dia Interna-
cional em Homenagem às Vítimas de Acidente e Doenças
Relacionadas ao Trabalho, estabelecido pela OIT. O que se
espera é que todos nós, especialmente as autoridades,
possamos refletir sobre a importância de se proteger o tra-
balhador brasileiro. 
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Historicamente, considerada como a segunda melhor
data para o varejo, superada apenas pelo Natal, o Dia das
Mães é sempre promessa de boas vendas e de bons resulta-
dos. As datas comemorativas são essenciais para incremen-
tar o faturamento. Aproveitá-las para alavancar as vendas é
uma prática consagrada tanto na indústria como no varejo. 

Mas, ainda que os consumidores estejam predispostos a
comprar nesses períodos, não basta contar somente com
isso. Para não perder tempo na hora de preparar a loja para
as festas, devemos investir em um calendário estratégico e
no planejamento para definir, com antecedência, a ambi-
entação do ponto de venda, as promoções e os produtos
que serão oferecidos. 

Na atualidade, pensar somente na comunicação através
de meios de massa sem levar em consideração o que o
ponto-de-venda comunica aos seus clientes, como aconte-
ceu nas décadas de 70 e 80, pode
ser um grande equívoco e des-
perdício de dinheiro. 

As experiências que podem ser
vivenciadas no varejo devem ser
pensadas a partir da junção de um
conjunto de componentes que in-
fluenciam o comportamento do
consumidor. A evolução desses
conceitos trouxe o termo Shopper
Marketing que é o desenvolvi-
mento de estímulos de marketing,
baseados em um profundo en-
tendimento sobre o comporta-
mento do shopper (comprador),
designados para construir força
de marca e a influenciar o mo-
mento da compra. 

Por meio do entendimento
sobre a dinâmica de compra, a
indústria e o varejo podem pas-
sar de reativo para ativo, mape-
ando onde estão as intenções de
compra, e sabendo direcioná-
los.  É fundamental  ter  a per-
cepção contemporânea dos de-
sejos e gostos dos consumidores para poder gerar as
compras por impulso. 

Os varejistas devem estar preparados para lidar com os
“consumidores decididos”, que já saem de casa sabendo
com o que irão presentear e, com os “consumidores inde-
cisos”, que saem em busca de encontrar algo que lhes
chamem a atenção. Vale ressaltar que o segundo tipo é o
mais comum e os vendedores devem estar prontos para
agirem como “consultores”.

As datas campeãs de vendas são: o Natal, por ser uma
data que abrange quase todas as pessoas, além do alto
poder de consumo devido ao décimo terceiro salário. Em

seguida vem o Dia das Mães, das Crianças e a Páscoa. Já, o
Dia dos Namorados e dos Pais ocupam o terceiro lugar, em
resultados. Mudanças de estação também são bastante ex-
ploradas em ações como liquidações de verão e de inverno.

Há, também, outras datas – como o Dia da Secretária –
que, embora mais restritos, podem ser incorporados ao
calendário, dependendo do perfil e localização do ponto
de venda. O primeiro passo é trazer o cliente para dentro
da loja, para isso, uma vitrine atrativa é essencial. As vit-
rines devem ser pensadas como um “convite” aos com-
pradores e consumidores. 

Foi-se o tempo em que a função das vitrines servia ape-
nas para exibir determinados produtos. Na atualidade,
elas funcionam como um expressivo meio de comuni-
cação, devendo estabelecer uma conexão entre o consum-
idor e a marca. No ponto de venda, tudo que envolve a
percepção visual deve ser entendida como a base de qual-
quer esforço de marketing.

A boa execução de uma vitrine cria ambiente e valoriza
os produtos expostos. Cria imagens e sensações em nossas

mentes. É uma técnica dominada
por profissionais de imensa im-
portância para o comércio: os vit-
rinistas, que atuam na arte da se-
dução. A vitrine, aliada a uma boa
comunicação visual, é uma
poderosa ferramenta de comuni-
cação mercadológica frente à con-
corrência. Especialistas em comu-
nicação visual no varejo estimam
que uma vitrine bem gerida pode
ser responsável por 50% das ven-
das realizadas.

No caso do Dia das Mães, para
planejar e direcionar os esforços
com o objetivo de alavancar as
vendas, o varejista deve explorar a
emoção. Sem dúvida alguma, a
emoção é o sentimento que mel-
hor representa a figura materna. A
mulher é a figura central do con-
sumo e que no quesito emoção,
nada sensibiliza mais do que as
mamães. É importante estar aten-
to para identificar o perfil dessas
“novas mulheres”, o que elas dese-

jam e qual é a linguagem adequada para esse universo
feminino atual.

O ponto de venda deve ser entendido como um dos mais
importantes canais de comunicação com seus públicos,
pois é nele que é possível reunir, no mesmo ambiente, o
consumidor, o dinheiro e o produto. E, são nessas datas, que
os empresários devem estar atentos às oportunidades de au-
mentar as vendas e, acima de tudo, de ganhar novos clientes.

As empresas precisam promover a inovação e a mu-
dança na relação marca-consumidor ou terão grandes difi-
culdades em sobreviver num mercado cada vez mais com-
petitivo e frenético.
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N
os últimos 30 anos ou
pouco mais, o mundo
vem sendo atormen-
tado pela ameaça de
um aquecimento glo-
bal, que poderá elevar
a temperatura da Terra
de 20 a 60, com dra-

máticas consequências, entre as quais a
elevação do nível dos oceanos e a inunda-
ção de extensas áreas territoriais, onde vi-
vem milhões de pessoas.

Essa tese do aquecimento global ga-
nhou força com os exercícios de computa-
dor realizados na Universidade de East An-
glia, na Inglaterra, e divulgados intensa-
mente pelo IPCC – International Panel on Climate Changes,
juntamente com a PNUMA – Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente, ambos intimamente associados à ONU. 

Nesse contexto, formulou-se o que seria uma hipótese
científica, segundo a qual as mudanças climáticas de eleva-
ção da temperatura estariam associadas ao aumento das
emissões de gás carbônico (CO2) e sua concentração na at-
mosfera, desde a Revolução Industrial, em meados do sécu-
lo XIX, provocado pelo consumo humano de combustíveis
fósseis (petróleo, gás e carvão).

Em 1997, na reunião das Nações Unidas realizada no Japão,
foi criado o Protocolo de Kyoto, um mecanismo financeiro, se-
gundo o qual as grandes empresas emissoras de CO2 poderiam
comprar no mercado certificados de carbono (MDL), a serem
vendidos pelas empresas que, comprovadamente, estiverem
contribuindo no sentido de reduzir essas emissões.

Em pouco tempo, embora não oficialmente regulado, o
mercado de certificados de carbono ganhou força, operando
centenas de milhões de dólares. A partir daí, a questão am-
biental adquiriu uma expressiva conotação financeira, e não
tardou muito para que a ONU chegasse à proposta mirabo-
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lante de criação de um Fundo Verde, da ordem de US$ 100 bi-
lhões anuais, para ajudar os países pobres a se adaptarem às
novas situações derivadas da necessidade de eliminar o con-
sumo de combustíveis fósseis e adotarem novas fontes de
energia limpa (nuclear, solar, eólica).

Os problemas associados a esse suposto aquecimento global
seriam, agora, intensamente ampliados pela explosão demográ-
fica, considerando que um aumento de dois bilhões de habitan-
tes na população mundial, até 2050, vai produzir uma dramática
crise de escassez de água, de alimentos e de energia.

Basicamente, essa explosão geográfica vai ocorrer na Índia,
no mundo islâmico e na África, mas a ONU eleva o problema ao
nível mundial. Vejamos o que disse o Secretário-Geral da ONU,
em Mônaco, no início do mês de abril:

“Nossos padrões de consumo são incompatíveis com a saúde
do planeta. Será tarde demais para salvar o meio ambiente, se
não forem adotadas medidas vinculantes para o clima, até 2015
... se quisermos que em 2050 o planeta continue habitável para
nove bilhões de pessoas. Devemos colocar um preço sobre as
emissões de carbono e adotar, até 2015, um instrumento univer-
sal e jurídico, de modo que todos os países adotem medidas adi-

cionais para reduzir os efeitos da mu-
dança climática”. 

O que o Secretário-Geral da ONU de-
seja é a renovação do Protocolo de Kyo-
to, fortalecido.

É importante que se diga que a tese
defendida pela ONU não é pacífica. Nos
últimos anos, é cada vez maior o núme-
ro de cientistas “céticos”, que se recusam
a aceitar as teses catastróficas que estão
sendo divulgadas, com base em exercí-
cios de computador. Pelo contrário, di-
zem esses “céticos”, este foi o pior dos in-
vernos na Europa, nos Estados Unidos e
na Ásia, indicando uma real possibilida-
de de advento de um novo período frio.
Segundo o climatologista Friedmann
Schenk, do Instituto de Meteorologia da
Freien Universität, não houve uma onda
de frio tão intensa na Alemanha, desde

1895 (Jornal Tagesspiegel, 22/3/13). Recentemente, dois bioquí-
micos do Instituto de Pesquisa VNIPIGAZ, do Grupo russo Gaz-
prom, revelaram que a atividade solar reduziu-se significativa-
mente nos últimos anos, encontrando-se hoje em nível equiva-
lente ao da “Pequena Idade do Gelo”, entre os séculos XVII e XIX.
Em realidade, dizem esses cientistas, nos últimos 15 anos a tem-
peratura esteve mais fria do que quente.

Na Inglaterra, também prevalecem as baixas temperaturas
e neste ano registrou-se o inverno mais frio desde 1963. Ape-
sar disso, o Governo inglês impôs a cobrança de uma taxa so-
bre o gás carbônico emitido pelas usinas elétricas a gás e a car-
vão, encarecendo progressivamente o custo da energia dessas
fontes - £ 30 a £ 70/ton., em 2030, até torna-las economica-
mente proibitivas.

Em suma, a tese que vem sendo defendida pela ONU, com o
respaldo de alguns países europeus, é exatamente equivalente à
proposta do crescimento global zero. Ninguém responde, res-
ponsavelmente, porém, aonde irá parar o desemprego e quais as
suas trágicas consequências, especialmente para esses adicio-
nais dois bilhões de pessoas, quando chegarem ao mercado de
trabalho.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A17. 




