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LEITOR PERGUNTA

É um deus nos acuda. De um lado, Gilmar Mendes. De ou-
tro, Lula. No meio, o mensalão. Conversa vai, conversa
vem, o ex-presidente teria insinuado que gostaria de adiar
o julgamento mais cabeludo da história. Gilmar se fez de
desentendido. Lula, então, tirou uma carta do colete. "E a
viagem a Berlim?" Na capital alemã, o ministro se encon-
trou com Demóstenes Torres. Ele mesmo, o senador amigo
do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Enquanto rende o disse
não disse, a coluna pega carona no episódio. E dá uma di-
ca de grafia. Trata-se do respeito a pai, mãe & cia. sanguí-
nea. Na língua, a família tem força total. Se casa se grafa
com s, os filhotes mantêm a marca: casinha, casebre, casa-
rão. A pergunta de Lula traz à tona clã pra lá de maltrata-
do. Trata-se do verbo viajar. O infinitivo se grafa com j. To-
das as formas mantêm a letra: que eu viaje, ele viaje, nós
viajemos, eles viajem.

Confusão
Abra os olhos. Viajar se grafa com j. O substantivo viagem
não tem nada com o verbo. Escreve-se com g: Lula lem-
brou a viagem a Berlim. Comprei a passagem na agência
de viagens. Meninos, viajem e façam boa viagem. Que
viagenzinha simpática!

Por falar em família…
Quis e pus se escrevem com s. Diz e fiz, com z. Por quê?
Trata-se da ilustre senhora família. Dizer e fazer têm z no
infinitivo. Todas as formas em que soar o z, a lanterninha
do alfabeto pede passagem (diz, dizemos, dizem; fiz, fi-
zemos, fizer, fizermos, fizesse). Querer e pôr não exibem
z no infinitivo. Então, sempre que o fonema z soar, será a
vez do s (quis, quiser, quisesse; pus, pôs, pusemos, puser,
pusesse).

Vem, elegância
A história continua. Em nota, Lula disse estar indignado.
Olho na pronúncia. Muitos acrescentam um izinho de-
pois do g. Dizem "indiguinado". O mesmo ocorre com
"adivogado", "subistantivo", "adijetivo". Nada feito. Xô,
intruso! Que venham os elegantes: indignado, advogado,
substantivo, adjetivo.

Do Oriente Médio
"No curto e médio prazo, não vejo nenhuma luz no fim
do túnel. A violência na Síria vai aumentar." O comentá-
rio chamou a atenção. Não seria a curto e médio prazo? A
locução é a prazo (compras a prazo, vendas a prazo). O
adjetivo não muda a estrutura. Com ele, a preposição se
mantém como dantes no quartel de Abrantes: A médio e
curto prazo, não vejo nenhuma luz no fim do túnel.

Olha a idade
Débora Bloch é garota-propaganda da Varilux. "Depois
dos 40, a gente não enxerga do mesmo jeito", diz ela. É
verdade. É verdade também que enxergar se escreve com
x. Por quê? Depois de en, se soar xis, a cruzadinha pede
passagem: enxergar, enxofre, enxoval, enxaguar, enxotar,
enxerto, enxaqueca, enxame, enxurrada, enxuto.
Ops! Não vale bobear. Lembre-se: a família está acima de
qualquer regra. Ora, cheio se grafa com ch. O filhote en-
cher também. Enchente idem.

Nota 10
Heleno Nunes sabe fazer artes. Cartunista de sucesso e
pintor aplaudido em Europa, França e Bahia, parte agora
para a escultura. Lagoa Santa, cidade onde nasceu, lhe
encomendou obra monumental. Trata-se de homena-
gem ao pentacampeão Gilberto Silva, filho da terra. O
monumento terá 10 metros. Oba! A cidade vibrou. No
meio da euforia, pintou uma questão. A escultura será
em concreto? De concreto? Vamos por analogia. A blusa é
de seda. O casado, de linho. O sapato, de couro. A mesa,
de madeira. O copo, de plástico. A boneca, de pano. A es-
cultura não foge à regra. Será uma escultura de concreto.
Poderia ser de bronze. Ou de pedra.

Tenho uma dúvida que pode parecer cerebrina ou gongórica, mas me
despertou a curiosidade: o superlativo absoluto sintético do adjetivo
sério é seríssimo ou seriíssimo. Li que os adjetivos terminados em io
precedido de consoante, sofrem duplicação do "i", mas frequentemente
observo o uso do termo seríssimo. E daí?

JIMMY LAUDER, LUGAR INCERTO

Você tem razão. São cinco adjetivos que dobram o i: sério (seriíssimo),
macio (maciíssimo), necessário (necessariíssimo), precário
(precariíssimo), sumário (sumariíssimo).

O disse não disse

por Dad Squarise
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"Estou sempre disposto a aprender
embora nem sempre goste que me

ensinem"
Churchill
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» VIVIANE FAVER

Omarketing sensorial
vem ganhando cada vez
mais espaço no varejo
brasileiro. O conceito

consiste em explorar um dos
cinco sentidos para trabalhar a
venda do produto ou serviço
com o cliente. O objetivo é cap-
tar uma quantidade cada vez
maior de consumidores e fideli-
zá-los por meio de uma expe-
riência única. Pesquisa feita pe-
lo consultor de negócios, Mi-
guel Gouveia, da Brains@works,
mostra que a estratégia real-
mente funciona. Mais ainda, o
estudo ilustra que o sentido que
mais atrai um consumidor para
uma loja é a visão, com 83% da
preferência dos entrevistados,
seguido pela audição (11%), ol-
fato (3,5%), tato (1,5%) e pala-
dar (1%).

Na verdade, segundo Gou-
veia, o que importa mesmo é
saber explorar um dos sentidos
corretamente para influenciar
e induzir o comportamento do
consumidor. “Com tantas op-
ções disponíveis no mercado
hoje em dia, e isso inclui o e-
commerce, às vezes lotar a vi-
trine com produtos pode ga-
rantir a venda de apenas uma
peça, mas tal estratégia jamais
ganhará o coração do consu-
midor”, explica o consultor.

Gouveia conta que cada
ação envolvendo um dos senti-
dos pode atrair a atenção dos
consumidores e, ao mesmo
tempo, comunicar os valores
da marca, mostrando o que vai
além do que existe por trás de
cada uma das coleções. “Afinal,
não podemos nos esquecer que
as lojas mudam suas coleções a
cada estação e não podem mu-
dar de estratégia de marketing
a cada seis meses para atrair os
clientes”, conta.

Visão

Um bom exemplo de em-
presa que sabe usar o marke-
ting sensorial é a marca de mo-
da infantil Veggi, que em 2010,
inaugurou uma loja conceito
em Ipanema com a proposta
de fazer seu público-alvo
(crianças e adolescentes) se
sentirem em casa. Os produtos
são espalhados de um jeito di-
ferente, e até mesmo meio ba-
gunçado, e a arquitetura é toda
trabalhada para também agra-
dar as mães, que geralmente
são jovens antenadas e de clas-
se média a alta.

Quando o projeto da loja ain-

da estava no papel, o marketing
sensorial já tinha sido pensada
pelos arquitetos e pela equipe
de consultoria de varejo, diz o
diretor criativo, Gustavo Veggi .
“Fizemos pesquisas de posicio-
namento de mercado para sa-
ber como trabalhá-lo da me-
lhor maneira”, conta. 

O resultado, garante Veggi,
foi positivo. “O investimento é
importante para gerar uma ex-
periência de compra, faz com
que o consumidor receba in-
fluência da marca de todas as
formas, mesmo que sublimi-
nar. Não consigo mensurar o
valor, em números, que essa
estratégia representa na capta-
ção de clientes, mas o retorno é
visível no fortalecimento da
marca”, avalia.

Segundo Veggi, como a es-
tratégia teve tanto sucesso, a
loja passou a investir 3% do lu-
cro mensal para investir em
marketing sensorial. “Desde
2011, o faturamento triplicou
frente o acumulado de 2010.
Até pensamos na abertura de
franquia”, disse o empresário.

Tato

A designer Camilla Marcon-
des, proprietária da loja de
acessório Hefestos, também
aposta nos cinco sentidos. Ela
explica que no seu negócio a
visão é sempre importante,
mas o que define mesmo a
compra é o tato. Toda a progra-
mação visual da loja foi pensa-
da para explora este sentido,
do projeto arquitetônico a ma-
neira de apresentar o produto,
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Pedro Salomão e Levy Gasparian, da Rádio Ibiza, fazem trilhas sonoras personalizadas para as lojas

Lojistas de todo o País investem no 
marketing sensorial para influenciar a
clientela pela visão, olfato, paladar, tato e
audição. A ideia é oferecer uma experiência
de compra única aos consumidores

passando ainda pela ilumina-
ção e até mesmo pela embala-
gem do produto – uma peque-
na sacola de linho, agradável
ao toque, e que pode ser utili-
zada como carteira. 

Todos os móveis e exposito-
res dos produtos ficam bem
acessíveis para o cliente tatear
a peça, sentir o material e seu
peso. “Se o cliente quiser, pode
tirar do mostruário e experi-
mentar”, conta Camilla. As ven-
dedoras costumam dar apenas
uma assessoria nas escolhas e
finalizar a venda. 

“O cuidado com a vitrine é
obrigatório. Criar um mostruá-
rio que seduz é essencial, prin-
cipalmente para a captação de
novos consumidores. Os senti-
dos de audição, olfato e paladar
são um charme extra”, diz Ca-
milla, que investe cerca de 5%
do faturamento mensal em
ações de marketing sensorial –
em datas especiais, como dia
dos Namorados, este percen-
tual chega a 10%.

Olfato

Quando dizem que o cheiro
remete a casa de alguém ou a
infância não é por acaso. O olfa-
to tem um papel fundamental
na memória das pessoas e pode
também ser uma ótima estraté-
gia de conquista dos clientes.
Pensando nisso, a Alfaias, loja
referência no mercado carioca
de produtos de cama, mesa e
banho, adotou o marketing sen-
sorial como uma estratégia de
identidade da loja.

Segundo a diretora executi-
va, Eileen Worcman, desde de
1995 a Alfaias investe em ma-
rketing sensorial, com ênfase
especial no olfato. A empresa
desenvolveu uma essência
que é padrão em todas as lo-
jas, o cheiro de chá verde. “Co-
mo é uma loja de produtos pa-
ra casa, o cheiro precisa ser
bem agradável e refrescante,
pois remete à um ambiente
gostoso”, explica.

Eileen acredita que a marca
como um todo precisa emocio-
nar e atrair o cliente, sendo ca-
paz de levá-lo a uma experiên-
cia de compra diferenciada.
“Temos um número alto de in-
vestimento fixo feito por mês
para manter essa estratégia. O
gasto é de 1% do faturamento
anual”, conta a diretora, acres-
centando que o plano de ex-
pansão da empresa esse ano é
de dobrar o total de lojas, che-
gando a 13. “Para 2013, o obje-
tivo é atingir 26 unidades”,
completa.

Paladar

Não é só mulher que pode
ganhar um homem pelo seus
dotes culinários. O Atelier Cle-
menttina, que vende acessó-
rios e objetos de design, no Jar-
dim Botanico, promove encon-
tros semanais na loja para seus
clientes oferecendo champag-
ne e doces artesanais feitos pe-
la mãe da proprietária, Fabiana
Pomposelli. “Aqui, o cliente vai
embora e leva um pouquinho
da loja com ele”, conta.

Segundo Fabiana, os briga-
deiros ficaram tão famosos que
passaram a ser servidos diaria-
mente, visando a incorporar o
conceito de exclusividade. “Pa-
ra nossa surpresa, os clientes
pediram que colocássemos a
receita do doce em nosso blog”,
comemora. 

Audição

A música é capaz de des-
vendar muito sobre uma pes-
soa e também de identificar o
público-alvo de uma loja.
Pensando nisso, o trabalho
da Radio Ibiza é desenvolver
uma espécie de rádio perso-
nalizada, tudo de acordo com
o perfil da marca. A empresa
iniciou suas atividades no
Fashion Rio, fazendo trilhas
sonoras para desfi les.  Em
pouco tempo estava sendo
contratada por lojas como
Farm e Via Mia.

Atualmente, a Radio Ibiza
tem mais de 500 clientes em
diversos segmentos, somando
3,5 mil pontos de vendas. Se-
gundo o diretor executivo, Pe-
dro Salomão, o segredo do ne-
gócio é desenvolver programa-
ção musical exclusiva de acor-
do com o posicionamento es-
tratégico de cada cliente. “Para
isso, fazemos um estudo pré-
vio do público-alvo da marca”,
explica Salomão. “A música
ajuda a vender o conceito da
empresa e manter uma cone-
xão emocional com o consu-
midor”, completa.

Segundo Salomão, o fatura-
mento da empresa cresceu 35%
até abril no Rio de Janeiro,
quando comparado aos quatro
primeiros meses de 2011, além
de 56% no resto do País na mes-
ma base de comparação. “O
ano será especial, pois vamos
participar pela primeira vez da
São Paulo Fashion Week, maior
evento de moda do Brasil, o
que pode consolidar nossa pre-
sença em São Paulo, cidade
que hoje responde por 30% da
nossa receita”, disse.

O Atelier Clementtina oferece doces caseiros aos clientes

Os sentidos
da venda
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