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LEITOR PERGUNTA

Dilma Rousseff bateu asas e voou. Pousou na terra do Tio
Sam. Lá, fez e aconteceu. Trocou gentilezas com Obama.
Criticou o tsunami monetário. Fez palestra na universi-
dade. A imprensa, claro, acompanhou a viagem. Aí, ops!
Não deu outra. A concordância trapaceira atropelou a
moçada. Profissionais se esqueceram de pormenor pra lá
de importante.
Estados Unidos é nome próprio escrito no plural. Vem
acompanhado de artigo (os Estados Unidos). Verbo, adje-
tivos, pronomes seguem o mesmo número: Os Estados
Unidos enfrentam crise financeira. Os sonhados Estados
Unidos parecem miragem do passado.Vamos aos Estados
Unidos? Obama nasceu nos Estados Unidos.

Esperteza
O artigo adora brincar de esconde-esconde. Títulos e si-
glas são os esconderijos preferidos do arteiro. Olho vivo!
Embora ausente, ele conta como se presente estivesse:
EUA deixaram o Iraque. Estados Unidos vão abrir con-
sulados em Porto Alegre e Belo Horizonte. Brasileiros es-
tudarão nos EUA.

Qual é?
"Uai!", exclamaram moradores de BH & cia. "Minas Gerais
é também nome próprio escrito no plural. Mas pede verbo
no singular. Por quê?" Resposta: são manhas do artigo. Ele
manda. 
1. Se estiver no singular, arrasta o verbo para o singular: O
Palmeiras joga em São Paulo. 
2. Se no plural, o verbo vai atrás: Os Andes embelezam San-
tiago do Chile. Os Alpes atraem esquiadores de Europa,
França e Bahia. Os Estados Unidos baixaram os juros.
3. Se ausente, o verbo fica no singular: Minas Gerais fica no
Sudeste. Minas Gerais oferece opção de turismo histórico. 

Por falar em tsunami…
Até o Natal de 2004, tsunami era ilustre desconhecido.
A tragédia asiática o apresentou a brasileiros e es-
trangeiros. A novidade gerou confusão. Feminina?
Masculina? O dicionário responde. Tsunami é macho
sim, senhor: o tsunami, tsunami assustador, tsunami
monetário.

Olhinhos puxados
A palavra tsunami nasceu no Japão. Tem duas partes.
Uma: tsu, que significa porto. A outra: mani. Quer dizer
onda, mar. O Houaiss define o fenômeno: "Vaga marinha
volumosa, provocado por movimento de terra submari-
no ou erupção vulcânica".

Ops!
Evanildo Bechara escreveu: "Um país que se pretende
globalizado não pode se dar o direito de empobrecer
seu idioma. As línguas mais difundidas no mundo são
justamente as mais avançadas do ponto de vista gra-
matical".

De meias e meios
"Dilma estava meia cansada", informou o repórter.
Bobeou. Confundiu adjetivo e advérbio. Adjetivo é var-
iável. Advérbio, invariável. Como identificar um e outro?
O adjetivo é mutável. Tem feminino, masculino, singular
e plural. Subordinado ao substantivo, concorda com ele
em gênero e número (menino alto, meninos altos; meni-
na alta, meninas altas). O adjetivo meio não goza de
privilégios. Também acompanha o substantivo sem
tossir nem mugir: meio quilo, meios quilos, meia ver-
dade, meias verdades; duas dúzias e meia (dúzia).
O advérbio joga em outro time. Para ele não existe
gênero nem número. No caso, meio acompanha o adje-
tivo. Quando aparece, quer dizer um tanto, mais ou
menos: Dilma estava meio (um tanto) cansada. Marta
anda meio (um tanto) desaparecida da mídia. Deixe as
portas meio (mais ou menos) abertas. 

Saio ao meio-dia e meio? Ou ao meio-dia e meia? 
CCEELLEESSTTEE  SSAAMMPPAAIIOO,,  CCAAMMAAQQUUÃÃ

Saio às 12h30. Logo, saio ao meio-dia e meia (hora), não? 

Uma das duas pessoas não irá. A maioria das pessoas não irá.
A concordância está correta? 
AANNTTOONNIIOO  MMAAUURROO,,  BBHH

Nota 10, Antonio. A segunda frase tem alternativa. O verbo pode
concordar com o núcleo do sujeito (maioria) ou com o complemento
(pessoas). No caso, é acertar ou acertar: A maioria das pessoas não irá
(irão) à festa.

Dilma nos States
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» VIVIANE FAVER

Q uando falamos em va-
rejo, logo vem à nossa
mente uma loja com
portas abertas e as pes-

soas entrando. Por isso, quando
um lojista procura um ponto co-
mercial, é comum ele optar pelo
o de maior fluxo. Assim, estudar
o fluxo de detereminado estabe-
lecimento é de suma importân-
cia para o sucesso de uma loja.

Pensando nisso, a Virtual Ga-
te, do Grupo Plastrom, há 10
anos na área de controle de ges-
tão, iniciou trabalho com solu-
ções que possibilitam ao vare-
jista visão gerencial e gestão
aprofundada do desempenho
da loja. São serviços de análise
especializada das informações
apuradas pelos sistemas e da ta-
xa de conversão, ajudando na
construção de resultados para
seus clientes. 

De acordo com a diretora ge-
ral da empresa, Heloísa Cran-
chi, as informações capturadas
e analisadas são repassadas ao
varejista, permitindo melhor
administração das lojas, cons-
trução de estratégias de marke-
ting e de planejamento opera-
cional. Também é válida para a
gestão de pessoas, já que é pos-
sível melhor escalonamento de
funcionários em horários e dias
com maior fluxo. “Nossos clien-
tes buscam, com estas soluções
, maximizar o potencial da taxa
de conversão, comparando suas
lojas e estabelecendo parâme-
tros de desempenho”, relata He-
loísa, ao explicar que taxa de
conversão sinaliza qual o resul-
tado que a loja obteve subtraido
do movimento total durante o
dia, mostrando o perfil detalha-
do dos clientes que realmente
realizaram a compra. 

O processo consiste em fazer
diariamente configuração per-
sonalizada, conferências cons-
tantes de amostras da conta-
gem, monitoramento diário do
recebimento de fluxo, ações pró
ativas de help desk para corre-
ção de problemas (90% dos in-
cidentes com fluxo são resolvi-
dos desta forma), equipe de téc-
nicos em campo com cobertura
nacional, serviços de suporte ao
cliente, treinamento de uso da
ferramenta, apoio na análise
dos dados, criação de relatórios
costumizados, e, em alguns ca-
sos, prestação de consultoria.

Heloísa garante que para o
cliente que adota uma solução
como esta, o maior benefício é o
aumento do faturamento das
lojas que, devido à otimização

do uso dos recursos humanos,
proporcionam redução de cus-
tos e a possibilidade de análise
da eficiência de campanhas de
marketing.

“A informação de fluxo de
pessoas deixa claro o potencial
de receita das lojas, feito com
base em cálculos e dados reais
que permitem estabelecer indi-
cadores e metas que levam ao
aumento do faturamento. Por
exemplo, sabendo quantos
clientes em potenciais entram
na loja, também é estabelecida
uma meta de taxa de conversão
para os vendedores que não
têm mais a desculpa de dizer
que não entra cliente na loja,
para um desempenho insatisfa-
tório de vendas”, exemplifica.

O trabalho começa a ser fei-
to com levantamento da loja,
principalmente do tamanho
da entrada e a altura do pé di-
reito onde a câmera será insta-
lada, para dimensionar a
quantidade de equipamentos
que serão necessários para co-
bertura dos pontos de passa-
gem, entre outros. 

A principal queixa dos vare-
jistas, segundo Heloísa, é a falta
de visibilidade do que está
acontecendo no ambiente. Se-
gundo ela, muitos recebem a
informação da loja que as ven-
das estão baixas porque nin-
guém entra, mas isso é julga-
mento pessoal, e não fato. “ Há
várias ações que eles tomam
depois de conhecer o compor-
tamento do fluxo, como ajustar
as escalas de vendedores e iden-
tificar equipes que precisam de
treinamento ou mudar horário
de funcionamento de loja
quando possível, diz.

Heloísa acrescenta que a me-
lhor maneira do lojista esclare-
cer as dúvidas sobre seu negó-
cio é analisar dados e fatos. Se
não tem certeza se a equipe de
vendas está trabalhando da me-
lhor forma possível ou se o fatu-
ramento está bom, o primeiro
passo é saber quantas pessoas
estão interessadas em seus pro-
dutos e entram na sua loja e
saem sem comprar nada. 

“Todo varejista tem uma ideia
de quantas pessoas compram
em suas lojas, porém é difícil sa-
ber quantas deixaram de com-
prar, numa visão imparcial, só
por meio da contagem eletrôni-
ca. Se o lojista tem dúvidas de
que a contagem eletrônica de
fluxo é uma ferramenta que o
ajudará a ganhar mais dinheiro,
sugiro que veja na prática os
ganhos que ela pode trazer, seja
conversando com quem já utili-

FLUXO DE PESSOA 

DIVULGAÇÃO

Marina diz que pesquisa também ajudou a melhorar fornecedores

Comércio aumenta lucro
conhecendo os clientes
Saber quantas pessoas compram na loja é
fácil; difícil é identificar quantas deixaram de
comprar e qualmotivo. Empresas oferecem
soluções que mensuram e qualificam o
cliente em potencial, ajudando a converter
intenções em vendas concretas

za ou seja testando em seu pró-
prio negócio”, assinala Heloísa.

Varejistas aprovam

A funcionalidade dessa pes-
quisa é também aprovada pelo
gerente do Grupo Pão de Açu-
car, Marcelo Aranha. Ele lembra
que, se pararmos para observar
todos os formatos de loja, exis-
tem locais onde a concentração
e o fluxo de clientes são mais in-
tensos. “Há pontos onde temos
até um certo congestionamento
no vai e vem de pessoas. Estes
são os pontos quentes, e deve-
mos prestar mais atenção neles
para aprender o que devemos
fazer nos outros pontos, com
menos trânsito de pessoas. E is-
so só será possível com pesqui-
sa profissional”, diz.

Aranha ressalta que existe
grande quantidade de redes, ca-
deias e lojas independentes que
sequer faz a medição ou contro-
la o volume de pessoas que en-
tram diariamente em suas lojas.
Muitas delas até estimam este
número, mas não dão o trata-
mento necessário à informação.
Com isso, a rede acaba perden-
do oportunidade de aumentar
ainda mais o fluxo.

A marca de sapatos e acessó-
rios Nina Nolasco já contratou
consultoria para fazer esse tipo
de pesquisa em sua loja. Segun-
do a proprietária, Marina Nolas-
co, a pesquisa ajudou a melho-
rar o marketing da sua empresa.
Ainda segundo ela, o percentual
de conversão de vendas indicou
ser necessário melhorar o aten-
dimento, para que os clientes
possam perceber o valor e quali-
dade do produto e, assim, com-
prá-lo. A pesquisa também a
ajudou a perceber que tinha que
melhorar seus fornecedores.

Ela explica que, para anali-
sar a frequência à sua loja, fo-
ram registradas todas as pes-
soas que entraram nela. A con-
versão em vendas, por sua vez,
foi registrada pelas vendas
processadas no sistema. Por
fim, o grau de satisfação das
clientes foi pesquisado com o
pós-venda, como ligações e e-
mails para saber se os clientes
gostaram do sapato, se o pro-
duto está confortável, entre

outras perguntas. “Ainda pre-
cisamos divulgar mais a mar-
ca, mas estamos em ascensão
a cada mês. Porém, após essa
consultoria, o percentual de
conversão em vendas está con-
dizente com a freqüência, e o
grau de satisfação das clientes
está em torno de 95%”, diz a
proprietária.

Shoppings adotam pesquisa

Os Shoppings, que geralmen-
te já possuem grande público,
também procuram saber como
está o fluxo de frequentadores.
O Vertical Shopping, no Centro
da cidade, adotou esse tipo de
pesquisa em seu planejamento
estratégico. De acordo com ge-
rente de marketing, Leandro
Pagnoncelli, é a partir dos dados
coletados que são definidas as
metas a serem atingidas e as tá-
ticas a serem adotadas. Após
um ano, é feita renovação das
informações, com a realização
de nova pesquisa.

“As pesquisas, entre outras
informações, nos revelam a
avaliação e as expectativas dos
clientes em relação ao shop-
ping, permitindo reforçar o
que está trazendo bons resul-
tados e providenciar o que for
necessário na medida do pos-
sível. No entanto, como é uma
consultoria contratada pelo
shopping, fazemos contagem
de fluxo, mas não interferimos
diretamente em ações para lo-
jas ou andares específicos. Es-
se tipo de ação depende da de-
manda e do consenso entre os
lojistas”, relata.

Para a última pesquisa, a
equipe do Shopping Vertical,
contratou o Instituto Informa,
instituição com grande expe-
riência na área e que se tor-
nou parceira. Além da coleta
de dados, o instituo aprovei-
tou para dar sugestões estra-
tégicas mediante as informa-
ções apuradas. Pagnoncelli
ressalta que, ao contratar pes-
quisa, é preciso ter o objetivo
bem claro. “Esse objetivo é de-
finido, por exemplo, em reu-
nião entre o departamento de
marketing, a agência que aten-
de ao shopping e o instituto
de pesquisa”, afirma.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 abr. 2012, Seudinheiro, p. B12.




