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Os hebreus nos legaram senhora herança. Entres os bens
que deixaram, a língua sobressai. Páscoa ganha destaque
no dia de hoje. A palavra — tão antiga quanto Adão e Eva
— quer dizer passagem. Na origem, não tinha nenhum
parentesco com religião. Bem antes de Moisés vir ao mun-
do, os pastores nômades comemoravam a Páscoa. Can-
tavam e dançavam pela despedida do inverno e a chegada
da primavera. Na nova estação, a neve se ia. Os campos se
cobriam de pastagens. Os alimentos abundavam.
Mais tarde, os judeus começaram a festejar a Páscoa. Lem-
bravam, com sacrifícios, a saída do povo de Israel do Egito.
Era a passagem da escravidão para a liberdade. No livro
Êxodo, a Bíblia conta toda a história. Em 325, os cristãos
instituíram a Páscoa. Com ela, exaltam a ressurreição de
Cristo. Em outras palavras: a passagem da morte para a
vida. Para católicos e protestantes, a Páscoa simboliza a
morte vicária. Jesus morreu em lugar dos homens. Para
salvá-los.

Os vicários 
A religião fala em morte vicária. A língua, em termo
vicário. Ambos têm dois pontos comuns. O primeiro: a
substituição. A morte de Cristo substituiu a dos homens.
O termo vicário toma o lugar de outro citado. O segundo:
o objetivo nobre. Jesus salvou os homens. O vicário evita
repetição. 
É o caso do pronome pessoal da 3ª pessoa. Ele e ela ocu-
pam o lugar de um nome referido. O texto agradece. Es-
crever a mesma palavra pertinho uma da outra? Valha-
nos Deus! A frase fica monótona. O vicarinho quebra o
galho. Aprecie: 
João, Rafael, Kadu e Carlos estão felizes. Eles descobri-
ram montões de ovinhos no jardim de casa. 
Muitas pessoas têm triplo expediente. É o caso de Maria.
Ela trabalha das 8h às 18h. Depois, estuda

Mais exemplos 
Verbos também desempenham papel vicário. O campeão
da turma é o fazer. Num piscar de olhos, lá está ele no lu-
gar de outro. Observe: 
A Polícia Federal anunciou que a Operação Monte Carlo
seria uma bomba. Demorou a abrir o jogo. Quando o fez
(= abriu o jogo), surpreendeu gregos e troianos. Ninguém
esperava que o senador Demóstenes Torres estivesse en-
volvido com a gangue do Cachoeira. 
A frase jocosa atribuída a Jânio Quadros entrou no fol-
clore. Nela, o bigodudo abusou do vicário: 
– Por que o senhor renunciou?, perguntaram os
repórteres. 
– Fi-lo (renunciei) porque qui-lo (quis renunciar), re-
spondeu o homem da vassourinha. 

Propriedade vocabular é... 
Usar a palavra mais adequada ao contexto. É o caso da
mudança para o céu. Quarenta dias depois da Páscoa, Je-
sus voltou pra casa. Sozinho, sem ajuda. O ato milagroso
se chama ascensão. O verbo, ascender. Maria seguiu o fil-
ho. Mas precisou ser levada. A subida dela às alturas se
denomina assunção.

Xô, solidão 
O substantivo Páscoa sentiu-se solitário. Que tal uma
família jeitosa? Oba! Pediu socorro ao sufixo -al. Com ele,
formou os adjetivos pascal e pascoal. As duas letrinhas
aparecem em montões de adjetivos. Em todos, têm o mes-
mo significado. Quer dizer relacionado com, pertinente a. 
Pascal e pascoal são relacionados com a Páscoa (festa
pascal, Monte Pascoal). Campal, com campo (batalha
campal). Matrimonial, com matrimônio (festa matrimo-
nial). E por aí vai. 

Mil saídas
A preocupação com a grafia certinha não vem de hoje. Na
dúvida, o dicionário quebra o ganho. Sem o paizão por
perto, o jeito é encontrar saídas. Uma delas: trocar seis
por meia dúzia. A historinha prova: a língua é um con-
junto de possibilidades. 
O chefe decidiu presentear os subordinados com ovos de
Páscoa. Depois da cotação de preços, fez a compra. Pediu
que as delícias fossem entregues no escritório. Ordenou,
então, à secretária: 
– Faça um cheque de R$ 600. 
– Como se escreve seiscentos? 
– Faça dois cheques de 300. 
– Trezentos se escreve com s ou z? 
– Não sabe escrever 300? Faça quatro cheques de R$ 150. 
– Chefe, o trema foi abolido? 
– Pelo amor de Deus, mande pagar em dinheiro. 

Resposta 
E o trema? Está morto e enterrado. A reforma ortográfi-
ca deixou a língua órfã das duas asinhas de urubu. Ago-
ra o u dos dígrafos gu e qu seguidos de e ou i está livre e
solto. Mas nem tudo está perdido. A pronúncia se man-
tém como se nada tivesse mudado: tranquilo, aguentar,
linguística.
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T odo mundo tem uma
comida ou bebida pre-
ferida nos restaurantes
que costuma frequen-

tar. Alguns sabores são tão
bem recebidos que acabam vi-
rando produto e podem ser
comprados ali mesmo e leva-
das para serem degustadas em
casa, na quantidade que o
cliente desejar. 

O consultor Mário Rodri-
gues, diretor do Ibvendas, ava-
lia ser boa estratégia. “Quando
uma pessoa vai ao restaurante
é atrás de uma experiência. Se
ela é agradável, o cliente dese-
ja prolongar essa sensação e
levar algo para casa, que neste
caso é um produto com a iden-
tidade do lugar. Por isso, o va-
rejo é uma das partes mais
próximas do consumidor”, ar-
gumenta.

Sendo assim, o estabeleci-
mento que já tem nome, quan-
do lança produto próprio tem
90% de chances de dar certo,
porque o consumidor já confia
naquela identidade e compra-
rá nem que seja para testá-lo.
Já o que está começando terá
mais dificuldade para vender e
é mais difícil que o produto te-
nha sucesso. “É importante
que o restaurante tenha, no
mínimo, um prato, ou tempe-
ro usado, reconhecido no mer-
cado”, orienta o consultor.

Rodrigues diz que para o
produto continuar sendo ven-
dido no estabelecimento é ne-
cessário que o dono acompa-
nhe de perto os desejos de seu
consumidor. A atenção, no ca-
so de lançamento próprio, de-
ve ser redobrada se compara-
do com uma simples loja de
varejo. “É importante que o
dono faça pesquisas sobre o
contentamento do consumi-
dor com o produto, se agrada,
se estava bom e o tempo de
duração, por exemplo”. Ele
alerta que todos os consumi-
dores compram experiência
de uso – querem reproduzir
através do produto a sensação
que tiveram quando consumi-
ram no local. “Por isso é im-
portante que o proprietário
consiga passar para seus clien-
tes a mensagem de acordo com
sua loja”, conclui.

Quando dar certo

A cachaça do Botequim In-
formal, uma das maiores redes
de bar da cidade, fez tanto su-
cesso que acaba de ganhar ver-
são em garrafa numa parceira
com a cachaçaria Carvallheira
– uma das maiores de Pernam-
buco. O investimento inicial
foi de R$ 50 mil. A bebida é
uma releitura leve da cachaça,

com um toque do limão e um
sabor adocicado, atribuído pe-
lo mel, ambos naturais. Pode
ser consumida pura, com gelo
ou no preparo de drinques,
além de ser considerada ideal
para acompanhar o chope ou
a cerveja, já que também é ser-
vida gelada, uma combinação
melhor ao paladar.

O primeiro Botequim –
inaugurado há 11 anos no Le-
blon – foi criado por amigos
que costumavam se encontrar
para beber depois da pelada
de domingo. O sucesso rendeu
frutos e hoje já são 11 filiais es-
palhadas pela cidade.

“Quanto a venda de cacha-
ças, observamos que desde
que colocamos a ‘Santa Dose’
(nome da bebida) no cardápio
ela rapidamente superou as
vendas das outras cachaças.
Isso despertou o nosso inte-
resse e imediatamente conta-
tamos o fabricante para pro-
por parceria. A idéia de ter as
nossas marcas associadas, tan-
to nas nossas lojas como na
casa dos clientes, foi o grande
motivador”, diz o sócio da re-
de, Mariano Ferreira.

O primeiro contato para ini-
ciar a idéia foi logo aceito pelo
distribuidor carioca. Assim, a
agência de publicidade do res-
taurante, a Kindle, desenvol-
veu alguns rótulos e materiais
de PDV para serem aprovados.
Também foi necessário desen-
volver estratégia de marketing
e distribuição. O próximo pas-
so foi divulgar para os fran-
queados e gerentes para com-
prarem a ideia e motivarem
suas equipes para vender o
produto.

O comércio do produto é
feito somente na loja e o preço
da garrafa é de R$ 60, ou R$ 45
para consumo no bar. “No pri-
meiro teste, feito no Carnaval
em apenas três unidades, tive-
mos ótima resposta. A previ-
são para 2012 é da abertura de
mais uma loja no Rio de Janei-
ro, no Shopping Guadalupe, e
também de uma filial em Bra-
sília, a primeira fora do Rio. Já
estamos pensando em outros
produtos, mas nada de con-
creto por enquanto”, informa
Ferreira

No recém-inaugurado Ca-
rambola, bistrô em Ipanema,
bolos (brownie, de cenoura e
chocolate) e compotas de mo-
lhos (de tomate, gorgonzola,
pesto, entre outros) prepara-
dos pela chef podem ser com-
prados pelos clientes e levados
para casa. Maia van Velthem
prepara tudo no empório den-
tro do próprio restaurante. São
mais de 20 produtos, que agre-
garam em torno de 10% nas
vendas mensais. O custo gira
em torno de R$ 1,5 mil/mês. 

“Pensamos, primeiramen-

Identidade que se
estende aos domicílios

PERSONALIZAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Maia e a sócia Germana Monteiro: praticidade, agilidade e facilidade

Estabelecimentos testam popularidade e fidelidade dos clientes comercializando itens que
são consumidos de seus cardápios como marca própria. Proposta é estender experiência

te, na praticidade e agilidade
do cliente encontrar algo pron-
to para consumir. E, ainda, na
facilidade de recorrer aos nos-
sos produtos para, por exem-
plo, concluir o preparo de al-
guma refeição. Além de ter
sempre à mão uma opção para
servir para os amigos. Isso tu-
do com um toque personaliza-
do do restaurante”, traduz a
chef Maia.

Resposta

A resposta do público, ga-
rante, foi muito positiva. De
acordo com ela, a propaganda,
por enquanto, foi toda feita no
boca a boca. “As pessoas expe-
rimentam os nossos produtos
e passam a informação adian-
te. Além disso, colocamos al-
guns itens para degustação no
restaurante, o que facilita a
aquisição dos mesmos. É só ir
até o empório, comprar e levar
para casa”, resume

Esta foi a ideia que acom-
panhou os sócios e chefs Erik
Nako e Cristiano Lanna, do-
nos da Primeira Bruschette-
ria: criaram o ‘limoncello’ (li-
cor de limão)da casa, que po-
de ser servido em dose (R$
9,00) ou em garrafa para o
cliente levar (R$ 60,00 –
750ml).  A bebida do sul da
Itália ganhou artimanhas bra-
sileiras. A casca do limão sici-
liano fica imersa no álcool de
cereais por um mês e, só en-
tão, é diluída com calda de
açúcar para diminuir o teor
alcoólico, que chega a 25%.

O restaurante, inaugurado
em janeiro de 2010, no Baixo
Leblon, foi o primeiro bar ita-
liano especializado em brus-
chettas do Rio de Janeiro. Ano
passado expandiram para São
Paulo, na Vila Madalena, e se-
mana passada chegaram ao
Fashion Mall, no Rio de Janei-
ro. A idéia surgiu numa via-
gem que fez à Europa e co-
nheceu,várias bruschetterias

na Itália. “Achei muito inte-
ressante e quando voltei con-
versei com o Cristiano, já tra-
balhávamos e não estávamos
satisfeitos com a qualidade
do nosso limoncello e decidi-
mos criar.  O resultado deu
super certo. A bebida chegou
à loja no final do ano passa-
do”, atesta.

O desafio não é aceito ape-
nas por bistrôs ou pequenos
restaurantes. A rede de res-
taurante a quilo, O Frontera,
possui biscoitos artesanais de
receita holandesa da avó do
chef, o Biscoito Specullas, que
deixou de ser apenas um
acompanhamento do cafezi-
nho no final do almoço e ga-
nhou as prateleiras do Fron-
tera – em caixas personaliza-
das e com a logo da casa, gra-
ças ao sucesso que fez entre
os clientes, depois de inúme-
ros pedidos. 

A idéia dos biscoitos casei-
ros inicialmente não era ter
um produto próprio.  “Mas
trouxe uma receita de minha
terra natal (Holanda) e ela fez
muito sucesso aqui. Ele era
servido com o cafezinho, e os
clientes sempre pediam se
podiam levar porções dele
pra casa. Foi quando decidi-
mos começar a vendê-lo den-
tro do restaurante, para que
ele fosse nosso representante
fora dali, na casa dos clientes.
Uma empresa de designer
cuidou das embalagens, pas-
sei a produzi-los em maior
quantidade, e as vendas diá-
rias são um sucesso. Mas a re-
ceita é segredo de família”,
avisa Mark Kwaks, proprietá-
rio do Frontera.

Atualmente a rede possui
cinco filiais no Rio – duas novas
serão lançadas este ano, na Ti-
juca e em Niterói. “Meu plano é
sempre estar de olho no desejo
do cliente e tem dado certo. Se
eles pedirem mais lojas, assim
será. Abrirei mais lojas”, ressal-
ta o chef Mark Kwaks.
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