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Alguns jornais têm o costume de usar a frase: "Fulano foi
socorrido para o Hospital João XXIII". A regência está correta? 

SUELI SANTOS, BH

Ops! Olhe confusão. Dá-se para socorrer a regência de
encaminhar. O fulano foi encaminhado para o hospital. Mas foi
socorrido no hospital.

LEITOR PERGUNTA

Não use
a nível de – a forma é ao nível de (= à altura de): Recife
fica ao nível do mar.
adéquo – adequar só se conjuga nas formas em que a
sílaba tônica cai a partir do u: adequamos, adequais,
adequei, adequarei. (Na dúvida, substitua-o por
adaptar.)
colocar uma questão – fazer uma observação, fazer uma
pergunta.
correr atrás do prejuízo – correr do prejuízo.
criar novas – só se cria o novo. Basta criar.
de formas que, de maneiras que – locuções conjuntivas
se usam no singular: de forma que, de maneira que. 
de menor – use menor de idade ou diga a idade (2 anos,
16 anos, 40 anos).
esteje – a forma é esteja.
estrear novo – só se estreia o novo. Basta estrear.
extorquir alguém – extorquir é arrancar. Não se arranca 
lguém. Arranca-se alguma coisa de alguém: extorquir
dinheiro de alguém, extorquir informações de alguém.
fazem dois anos – fazer, na contagem de tempo, é
invariável. Só se conjuga na 3ª pessoa do singular: faz
dois anos, fez cinco meses.
gratuíto – gratuito se pronuncia como fortuito e circuito.
O ui forma ditongo, sem acento.
houveram – no sentido de existir ou ocorrer, o verbo é
impessoal. Só se conjuga na 3ª pessoa do singular:
Houve distúrbios. Houve três acidentes.
intermedia – intermediar se conjuga como odiar: odeio
(intermedeio), odeia (intermedeia), odiamos
(intermediamos), odeiam (intermdeiam).
interviu – intervir deriva de vir: eu vim (intervim), ele
veio (interveio), nós viemos (interviemos), eles vieram
(intervieram).
medio – mediar se conjuga como odiar: odeio (medeio),
odeia (medeia), odiamos (mediamos), odeiam
(medeiam).
meio-dia e meio – meio-dia e meia (hora).
panorama geral – todo panorama é geral. Basta
panorama.
pequeno detalhe – todo detalhe é pequeno. Basta
detalhe.
plano para o futuro – todo plano é para o futuro. Basta
plano.
se eu caber – se eu couber.
se eu deter – se eu detiver.
se eu pôr – se eu puser.
se eu trazer – se eu trouxer.
se eu ver – se eu vir.
seje – a forma é seja.
subsídio – pronuncie o s como em subsolo. 
vítima fatal – morto.
vou estar mandando & similares – vou mandar,
mandarei.

Gentilezas
Há palavras que machucam. As impiedosas carregam
tal carga de preconceito que a simples referência a elas
fere mais que punhaladas. Que tal ser gentil? Em vez
de aidético, diga pessoa com HIV. Em lugar de bêbado,
prefira alcoólatra ou alcoólico. Leproso e mongol?
Nem pensar. Fique com pessoa com hanseníase e
pessoa com síndrome de Down. Melhor idade? É
preconceito. Diga idoso ou a idade: 65 anos, 80 anos,
100 anos.

Inimigos da nota 10
Quem liga o rádio ou a tevê espera ouvir uma língua
correta. Quem assiste a uma aula também. Quem
telefona para empresa, banco, órgão público idem.
Correta não significa rebuscada ou exibida. Significa
apenas o elementar respeito a flexões, concordâncias,
regências, pronúncias. Deslizes não passam
despercebidos. Ao contrário. Ecoam.
Leitores preocupados pediram ajuda à coluna. "Quais
os tropeços mais comuns?", perguntam eles. A resposta:
são vários. Eles partem da gentileza, passam pela
fonética, dão uma paradinha na morfologia,
estacionam na sintaxe. Valha-nos, Senhor! Xô, inimigos
da nota 10. Eles aparecem na relação abaixo em ordem
alfabética. À esquerda, a forma que maltrata ouvidos e
corações. À direita, jeito de fugir dela. Vamos lá? 
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RECADO

"Comumente levo mais de três 
semanas a preparar um bom discurso

improvisado"
Mark Twain 

VIVIANE FAVER

C
om as altas tempe-
raturas, o mercado
de bebidas fica
aquecido, se tor-
nando uma ótima

época para marcas lançarem
novos drinks, sucos, refrige-
rantes entre outras modalida-
des líquidas. O verão também
é uma das melhores estações
para testar a aceitação do pú-
blico, que esta mais aberto,
por uma nova imagem de pro-
paganda.

Nesse verão algumas mar-
cas famosas resolveram adotar
novas estratégias. O Grupo
Pakera, por exemplo,  investiu
na revitalização do rótulo do
seu principal produto em ven-
das, o refrigerante Tobi, que
ganhou novo formato, de 250
ml. O Tobinho, voltado para o
público infantil,  ganhou um
mascote que ilustra as embala-
gens dos sabores Cola, Guara-
ná, Laranja, Limão e Uva.

Para este ano, a empresa
aposta, ainda, nas vendas do
Grapette e da Água Da Monta-
nha cuja expectativa, apenas
para o sabor framboesa, é de
aumento de 30% nas vendas
nos três meses do verão em re-
lação ao igual período do ano
passado. O crescimento total
da empresa em 2011 foi de 11%
e a expectativa para 2012 é al-
cançar alta de 20%.

LANÇAMENTOS.Segundo o ge-
rente de marketing do grupo,
André Andrade, os lançamentos
de novos produtos voltados ao
público infantil é tendência
mundial, além de ser um merca-
do com grande potencial de
crescimento. “Realizamos uma
grande pesquisa para identificar
o nosso público sócio econômi-
co, perfil, faixa etária e hábitos.
Foram duas pesquisas quantita-
tivas e três salas de focus group
com mães, jovens e crianças. O
resultado demonstrou a solidez
e a penetração da nossa marca
Tobi em alguns segmentos.
Com base nessas informações e
pegando carona na força da
marca, criamos o Tobinho para
o verão 2012”, explica. 

Andrade acrescenta que
para fidelizar um cliente é
preciso estratégia, planeja-
mento e criatividade. Para ele,
a concorrência existe e é sau-
dável, mas quem determina o
sucesso ou o fracasso de um
produto não é a concorrência.
Mas o consumidor final. “Em
nosso mercado não há espaço
para erros. O investimento
para lançar um produto é al-
tíssimo, a margem de lucro é
pequena e as variáveis, inú-
meras – fornecedores, tempe-
ratura, commodities – água,
açúcar etc.” Com essa bebida
de lançamento a empresa tem
a expectativa de aumento de
10% nas vendas comparado
com 2011.

Apesar de participar do con-
corrido segmento de cerveja,
este ano a aposta da Devassa
não é o lançamento de nenhu-
ma ‘loura” diferenciada. Mas os
drinks que fazem parte do car-
dápio especial para o ‘Verão
2012’. A principal dica são os ca-
pilés – drinks que levam picolés
de frutas como ingrediente. 

Entre as outras novidades
do cardápio estão a Caipirési-
ma (alecrim, lima da pérsia, ki-
wi, gelo e uma dose de destila-
do), a Caipirata (tangerina,
Manjericão, Limão, Melancia,
gelo e uma dose de destilado),
e o Arpoador (Rum Ouro, suco
de laranja e abacaxi, Curaçau

Blue e gelo, decorado com
uma rodela de limão). O tradi-
cional Mojito também ganha
releituras, nos sabores moran-
go, maracujá e melancia. Lem-
brando que os drinks podem
ser feitos com whisky, rum, ca-
chaça, saquê, entre outros, e
dessa forma os valores variam
de acordo com a bebida esco-
lhida pelo cliente.
O gerente regional da cerveja-
ria, Luiz Carlos Caldas, diz que
essa necessidade surgiu para
atender pedidos dos clientes e
por conta do aumento da pro-
cura de drinks destilados dife-
renciados para o verão. “Fize-
mos uma pesquisa com os
nossos clientes e franqueados,
percebemos a demanda de
novas opções de bebidas e
uma oportunidade diferencia-
da no mercado de cervejarias”,
justifica.

PESQUISA.Após a pesquisa
junto aos clientes e franquea-
dos, Caldas explica que a em-
presa acionou seu consultor de
alimentos e bebidas para aju-
dar a desenvolver os novos
drinks para agradar aos pala-
dares mais variados. A segun-
da parte foi feita com material
para divulgação e a comunica-
ção no ponto de venda. Os gar-
çons foram treinados a sugerir
novidadese foi feita, ainda, ro-
dada de degustação para fide-
lização dos novos produtos. A
imagem dos drinks no cardá-
pio também foram feitas para
causar desejo em quem vê.

“Como é sempre bom se
reinventar, temos em nosso
staff uma equipe voltada para
desenvolvimento e treinamen-
to de novos produtos. Com is-
so esperamos que o retorno
com investimento das novas
bebidas venha em mais ou me-
nos três meses, além da conso-
lidação do cardápio, aproveita-
mos insumos que já tínhamos
na casa. Em 2012 espero cres-
cer de 20% a 25% em relação
ao ano anterior”, diz. 

Famoso por seus hambúr-
gueres, o restaurante Joe & Leo
’s, aproveitou para também
lançar nova bebida destilada.
O Long Island Ice Tea – drink
feito com rum, vodka, tequila,
suco de limão e iced tea) sur-
giu após um dos sócios da em-
presa, André Cunha Lima, vol-
tar de uma viagem dos Esta-
dos Unidos.

RETORNO.“A costa leste dos
EUA é fonte inesgotável de
idéias. O investimento foi pe-
queno. Fizemos a aquisição de
copos especiais e de bebidas
para nossos oito restaurantes e
espero que o retorno venha até
o final deste verão. Até o mo-
mento as metas foram supera-
das, produzimos entre 800 a 1
mil unidades por mês e vende-
mos aproximadamente 60
drinks por semana, cada um
custa R$16,00”, detalha.

Para o desenvolvimento da
idéia contaram com agência
de comunicação e com a van-
tagem de terem bastantes
clientes fixos que, inclusive, se
sentem a vontade para criar
seus próprios drinks, utilizan-
do os ingredientes disponíveis
no bar casa.

“Muitos de nossos cliente
são habituées e confiam muito
na indicação de um dos nossos
barmen. Outros não abrem
mão da tradicional caipirinha
ou da margarita. Porém, como
o J&L não é propriamente um
bar, não concorremos com ou-
tros estabelecimentos do gê-
nero. Nossos drinks são um
complemento ao nosso varia-

do cardápio”, argumenta.
No entanto, não são só as

bebidas alcóolicas que ga-
nham foco no verão, afinal a
estação mais esperada dos ca-
riocas também combina com
saúde que, nos remete à ali-
mentos mais leves, como as
frutas. Pensando nisso, a Glo-
balbev acaba de lançar a sua
linha de sucos fast fruit na ver-
são lata com 335 ml, que foi
especialmente desenvolvido
para atender as demandas do
food service, como fast foods,
padarias, lanchonetes, lojas de
conveniência, entre outros. 

“A linha de produtos fast
fruit, possui como diferencial
alta concentração de polpa de
frutas. São elaborados nos mí-
nimos detalhes com ingredien-
tes de alta qualidade para aten-
der aos paladares mais exigen-
tes. O design também foi traba-
lhado e a cor preta escolhida
para as embalagens, transmite
ao consumidor qualidade e
inovação, além de diferenciar
dos outros produtos existentes
no mercado”, explica a diretora
de trade marketing da empre-
sa, Luciana Bruzzi. 

Ela conta que antes de lan-
çar a linha, a Globalbev já tí-
nha testado o produto na em-
balagem tetra pak. Todo o de-
senvolvimento foi feito por
etapas.  Primeiro, definir o
conceito do produto e passar

para agencia de desing traba-
lhar nas embalagens. Paralela-
mente, a equipe de novos pro-
dutos trabalhou na formula-
ção. Após a fase de desenvolvi-
mento do produto, ainda teve
uma pesquisa de analise sen-
sorial, para certificar que o
conceito trabalhado era perce-
bido pelo consumidor.

“O consumidor tem que
gostar do produto e se identifi-
car com a proposta oferecida.
É necessário manter o padrão
de qualidade e o consumidor
tem que ter a segurança de en-
contrar sempre o mesmo pro-
duto. O preço tem que ser
compatível com o mercado,
alinhado a uma distribuição
eficiente. É necessário fazer
degustação, para que o consu-
midor possa experimentar e
aprovar o produto. Promoções
de preço também ajuda bas-
tante. E ter comunicação efi-
ciente, explorando os diferen-
ciais do produto, também faz
parte”, frisa Luciana.

O investimento inicial para
o lançamento do produto foi
de R$ 3 milhões. A bebida é
vendida por R$ 2,20, e de acor-
do com a diretora, já teve boa
aceitação. “Esperamos um au-
mento de 20% no faturamento.
O produto já esta sendo co-
mercializado em 70 mil pontos
de vendas espalhados pelo
Brasil”, conclui.

VERÃO - Para atender as exigências e driblar as altas temperaturas, a indústria de
bebidas lança produtos  e recria antigos nomes para conquistar o consumidor

ANDRÉ CUNHA LIMA
SÓCIO DA JOE &  LEO

A costa leste dos EUA é fonte inesgotável de
idéias. O investimento foi pequeno. Fizemos a
aquisição de copos especiais e de bebidas
para nossos oito restaurantes e espero que o
retorno venha até o final deste verão”.

❞

O lucro 
que vem
dos líquidos 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15  fev. 2011, Seudinheiro, p. B12.




