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Ilustração de Cláudio Duarte
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O
sujeito confere a conta
do celular e se assusta
com o aumento das
“tarifas diferencia-

das”. Consternado, passa no
banco para pagar a fatura e
uma placa dentro da agência
separa a fila: “atendimento
diferenciado.” No telefone,
cujo aparelho jacta-se de ter,
vejam só, “design diferencia-
do”, a namorada conta que
começou a fazer uma aula de
spinning diferenciado — na-
quela academia que atende a
um público diferenciado, sa-
be? Antes de pedir duas do-
ses de estricnina no bar mais
próximo, o rapaz volta para
casa e liga a TV, na esperança
de relaxar com um futebol-
zinho ordinário. O locutor co-
menta a partida: “Mas que
jogador... diferenciado!”

O sujeito acima é hipo-
tético, mas por pouco. De
uma hora para outra, tudo
ficou “diferenciado”. É só re-
parar: a massagem capilar
no salão de beleza, o horário
de entrega na floricultura on
line, o sistema de fechamen-
to das panelas teflon. Até
igreja evangélica já apelou
para o adjetivo da vez no
batismo do Templo Diferen-
ciado, na cidade de São Ga-

briel, no Rio Grande do Sul.
O fenômeno tomou fôlego

no ano passado, com o epi-
sódio “diferenciado” ocor-
rido em junho, quando uma
socialite paulistana, contrá-
ria à instalação da estação
de metrô em Higienópolis
(bairro de classe média alta
em São Paulo), declarou à
imprensa temer a presença
de uma “gente diferencia-
da” no local, em clara alu-
são a pobres oriundos de
outros bairros.

Bastou. O impropério re-
percutiu com barulho nas re-
des sociais. Na mesma se-
mana, a turma favorável ao
metrô marcou um “churras-
cão de gente diferenciada” no
bairro da dondoca — com

todas as linguiças Toscana e
farofas de pacotinho que lhes
eram de direito.

A piada pegou e passou
algum tempo servindo às iro-
nias. Mas em vez de cair no
limbo pejorativo, evocando o
malfadado episódio, a ex-
pressão tomou ares sofisti-
cados e vem pinicando os
ouvidos de quem tem apreço
pelo bom português. Agora,
até roupinha de bebê tem
“bordado diferenciado”.

— Geralmente os modismos
nos usos da língua começam
nos meios de comunicação. Al-

guém usa um termo incomum,
que provoca impacto, e aquilo
pega como gripe — avalia o
lexicógrafo da Academia Bra-
sileira de Letras Cláudio Mello,
citando exemplos como o ver-
bo “focar” e a sobrevivente
expressão “a nível de”, mo-
dismos recorrentes. — Neste
caso, não é que esteja errado,
mas é desagradável ouvir a
mesma palavra o tempo todo.
Não é como casa, que a gente
usa a toda hora. Diferenciado
acabou tomando o lugar de
outros adjetivos, como dife-
rente, peculiar, singular. Da ma-
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neira que tem sido usada, car-
rega um tom de esnobismo
que sobra na frase.

Foi pelo esnobismo, mas
também pela vagueza — o
que significa, afinal, ser di-
ferenciado? — que o humo-
rista curitibano Roberto Ca-
margo transformou a ex-
pressão no bordão da sua
personagem mais famosa,
Betina Botox, figurinha fácil
nos espetáculos de stand up
comedy “Terça insana” (“Eu
sei que sou, assim, diferen-
ciada”, diz ela, levando a
plateia abaixo).

— Me inspirei um pouco na
minha irmã, que sempre jus-
tifica o preço de alguma coisa
cara dizendo que é diferen-
ciado, mas também num tex-
to de Caio Fernando Abreu,
“A lenda das jaciras”, em que
ele cita, bem escrachado,
quatro tipos de homosse-
xuais. Um deles é o que tem
uma “sexualidade diferencia-
da” — explica Roberto.

Para Betina Botox, que
está em cartaz às sextas-
feiras deste mês no Teatro
Itália, em São Paulo, não
importa o tema: cabelo, ati-
tude, gênero ou acessórios,
tudo é (ou “está sendo”, o
gerúndio é outro dos seus

bibelôs) diferenciado.
— Quis chamar a atenção

para esta mania das pessoas,
principalmente aqui, em São
Paulo, de dizer que tudo é
diferenciado. Me incomoda,
e resolvi brincar com isso —
diz o humorista, no intervalo
de um dos ensaios.

Mania das pessoas ou dos
serviços, diga-se: há alguns
meses, o laboratório clínico
Sabin, empresa com mais de
80 unidades espalhadas pelo
Brasil, criou o “Atendimento
Diferenciado” para os pacien-
tes. Quem escolhe a empresa
para fazer seus exames dis-
põe, na sala de espera, de
mimos como massagem, ma-
nobrista, animação infantil
ou música ao vivo. Mais que
diferenciado, o serviço deve
ser curioso: o sujeito — neste
caso, nada hipotético — che-
ga lá para fazer exame de
sangue, ainda zonzo, de ma-
nhã cedo, e é recebido pelos
acordes de “Oceano”, de Dja-
van: “Amar é um deserto e
seus temores/Vida que vai na
sela dessas dores...”

Outro exemplo é a clínica
de estética paulistana Deep
Laser, que ostenta na lista
de clientes a Miss São Paulo,
o apresentador de TV Leão

Lobo e o deputado federal
Jean Willys. O local inau-
gurou, também há pouquís-
simo tempo, um serviço
“único e diferenciado”: o Uo-
mo Spa Day, um dia inteiro
exclusivo para os homens.
No Uomo, o cliente pode
experimentar o “Oscar Plas-
tic”, tratamento à base de
Titan 3D que promete me-
lhorar rugas de expressão,
fazer um clareamento den-
tal e em seguida deliciar-se
com um shiatsu nos pés.

Para ter uma empresa di-
ferenciada, um dos caminhos
pode ser contratar o con-
sultor gaúcho Ricardo Mal-
let: ele é o representante da
metodologia “Empresa Dife-
renciada”, que identifica pro-
blemas de gestão empresa-
rial e os corrige formando
líderes, claro, diferenciados.

— Já atuamos em fóruns
globais de liderança da ONU,
além de diversas empresas,
como a Seara Alimentos —
vangloria-se o consultor, que
é um fã declarado de Betina
Botox. — Antes de formar
líderes diferenciados, preci-
samos entender o que é uma
empresa diferenciada. Há
quatro tipos de empresas: a
econômico-financeira, a pa-

trocinada, a iniciante e a di-
ferenciada. No nosso méto-
do, explicamos o que faz
uma empresa ser diferencia-
da: é buscar, com a mesma
disposição, o interesse do
acionista e o da sociedade.
Existe até um índice cien-
tífico para mensurar o quão
diferenciada uma empresa
pode ser, sabia?

O lexicógrafo Cláudio de
Mello diz o que sabe:

— Diferenciado é a forma
participial do verbo diferen-
ciar: geralmente, quando
usado na forma de verbo,
está correto, por exemplo,
“fulano não soube diferen-
ciar entre o certo e o errado.”
Mas quando é usado como
adjetivo, é mais comum que
tenha este tom de esnobis-
mo. A despeito de se parecer
nobre, acaba se empobrecen-
do o discurso — lamenta
Cláudio, para quem o voca-
bulário dos brasileiros anda
muito pouco diferenciado. —
Machado de Assis tinha cer-
ca de 17 mil lemas, ou seja,
palavras dicionarizadas. No
linguajar comum, em média,
se uma pessoa chegar a mil
lemas é muito. O jornalismo
ronda as três mil ocorrên-
cias. É muito pouco.l
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 8, n. 402, p. 16-17, 8 abr. 2012.




