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LEITOR PERGUNTA

Os cristãos pensaram grande. Escreveram em latim o
nome da celebração que honra o corpo de Jesus na Eu-
caristia. Não deu outra. Além do caráter religioso, a de-
nominação ganhou toque de charme e algo mais. Na lín-
gua dos Césares, o prosaico corpo de Cristo veste-se de
solenidade.Vira Corpus Christi.

Teimosia latina
Expulsaram o latim da escola há meio século. Não
adiantou. Teimoso, ele bate à nossa porta sem cerimô-
nia. Na televisão, o ministro afirma que é demissível
ad nutum. O jornal diz que o presidente recebeu o tí-
tulo de doutor honoris causa. O advogado jura que vai
entrar com pedido de habeas corpus em favor do
cliente. 

Mais: a placa do restaurante ostenta o conselho carpe
diem. O professor pede: "Escreva assim, ipsis litteris".
O repórter considera sui generis a reação do candida-
to. O diplomata foi tratado como persona non grata.
Dura lex, sed lex, consola o juiz.

Reverência

Criaturas tão íntimas merecem tratamento respeitoso.
A reverência impõe duas condições. Uma: grafá-las
como manda a norma culta. A outra: dominar-lhes o
significado. Vamos lá?

Demissível ad nutum? É o empregado sem estabilida-
de que pode ser demitido segundo o humor do patrão
— a qualquer momento.

Quem nos dera! Para ostentar o título de doutor, a
maioria dos mortais precisa ralar. Mas pessoas ilustres
chegam lá sem exame. Tornam-se doutores honoris
causa. Em bom português: doutores pela honra. 

A polícia prende o suspeito. Ordem judicial manda
soltá-lo. É que o sabido entrou com pedido de habeas
corpus. A expressão jurídica, antiga como o rascunho
da Bíblia, quer dizer "que tenhas o corpo para apre-
sentá-lo ao tribunal". Na prática, tem duas funções:
pôr em liberdade quem estiver ilegalmente preso. A
outra: garantir a liberdade de quem estiver ameaçado
de perdê-la.

Carpe diem dá o recado curto e grosso: aproveita o dia
de hoje. A vida é curta; a morte, certa.

O professor manda o aluno copiar o texto ipsis litteris.
Isto é, textualmente — sem tirar nem pôr.

Ideia sui generis? É isto: ímpar, sem igual.

Embaixadores, conselheiros, secretários sírios são
considerados personas non gratas mundo afora. Usa-
das em linguagem diplomática, as três palavras infor-
mam que a pessoa não é bem-aceita por um governo
estrangeiro. Deve fazer as malas, bater asas e voar.

Dura lex, sed lex? Está na cara, não? A lei é dura, mas é lei.

Mais uma? Pois não. Em latim, sic é advérbio. Significa
assim, desse jeitinho. Vem entre parênteses depois de
uma palavra com grafia incorreta, desatualizada ou
com sentido inadequado ao contexto. Com ela, damos
este recado ao leitor: "O texto original é bem assim,
por errado ou estranho que pareça. Não tenho nada
com isso". Em suma: o sic deixa a gente dar uma de Pi-
latos — lavar as mãos.

Outra? O leitor manda. Mutatis mutandis quer dizer mu-
dando o que deve ser mudado. Usa-se quando se adapta
uma citação ao contexto ou às circunstâncias. Em outras
palavras: com a devida alteração de pormenores.

Grafia nota 10

Reparou? As expressões latinas não têm acento nem
hífen. Se aparecer um ou outro, elas perdem a origi-
nalidade. Entram, então, na vala comum dos com-
postos portugueses. Ganham hífen. Compare: via
crucis e via-crúcis.

Tenho visto nos noticiários de televisão, em época de eleições, em que
são divulgados percentuais de pesquisas de preferência dos eleitores
com referência a candidatos, os locutores insistem em esclarecer "As
pesquisas têm margem de erro de x %  para mais ou para menos".
Pergunto: existe alguma possibilidade de margem? Será que pode ser
para os lados?
JORGE ARCE, LUGAR INCERTO

Poderia ser só para mais ou só para menos. Por questão de clareza, a
explicação se impõe.

Corpus Christi 
vestido de charme 
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"Não há resposta. Não vai haver
resposta. Nunca houve resposta.

Essa é a resposta"
Gertrude Stein

Dicas de
Português
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»VIVIANE FAVER

P ara seduzir os clientes,
as lojas muitas das ve-
zes usam artifícios co-
muns às da vida amo-

rosa. Mimos e outros brindes,
bem como a criação de am-
bientes com decorações espe-
ciais, entre outras coisas, fa-
zem parte do processo de con-
quista da clientela. No Dia dos
Namorados, considerado co-
mo a terceira principal data
comemorativa do varejo, mui-
tas marcas partem para ações
ainda mais diferenciadas para
aumentar as vendas.

No Brasil, a ideia para a cria-
ção do Dia dos Namorados foi
do publicitário João Dória, em
1949. Recém-chegado do exte-
rior, Dória reuniu-se com repre-
sentantes da loja de departa-
mentos paulistana Clipper e
apresentou a proposta, alegan-
do que a ação poderia aquecer
as vendas no mês de julho, pe-
ríodo até então de baixa nas
vendas do varejo. A escolha pelo
dia 12 de junho também não foi
por acaso. A data é véspera do
Dia de Santo Antônio, santo
português com tradição de ca-
samenteiro.

De acordo com o consultor
do Grupo AZO, Marco Quinta-
relli, a expectativa de vendas pa-
ra o Dia dos Namorados deste
ano é boa, mas, ao mesmo tem-
po, cautelosa. Segundo Quina-
trelli, o índice de endividamen-
to da população está alto, com
muitas pessoas com a renda
comprometida por conta da
aquisição de bens duráveis, que,
por sua vez, é estimulada pela
redução do Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados(IPI) e
pela política de liberação de
crédito do governo.

“Mesmo sendo o terceiro me-
lhor período de vendas para o
varejo (atrás apenas do Natal e
do Dia das Mães), a população
está endividada e necessita ele-
ger prioridades nos gastos. Por
isso, acho que o foco deste ano
ainda serão as roupas, sapatos,
perfumes nacionais e acessó-
rios”, disse o consultor, lem-
brando que produtos mais ca-
ros, como smartphones e ta-
blets podem ser parcelados no
cartão, mas não devem ser prio-
ridade para os clientes.

Quinatrelli também ressal-
tou que a venda de itens impor-
tados, por conta da alta recente
do dólar frente ao real, deverá
recuar. “Um caminho interes-
sante para quem deseja dar um
presente diferente está na área
de serviços, como, por exemplo,
jantares em restaurantes bada-
lados e vouchers de ‘Day Spa’”,
avalia. “O mercado sinaliza um
aumento de 5% a 6% nas ven-
das, em relação ao ano ante-
rior”, completou.

Estudo realizado com 500 lo-
jistas pelo Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-
Rio) é um pouco mais otimista.
O levantamento aponta alta de
9,5% nas vendas no Dia dos Na-
morados frente ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, percen-
tual que pode ser ainda maior,
caso se confirme a demanda at-
ual por crédito. Segundo a CDL-
Rio, mais de um milhão de pes-
soas consultaram os registros
da entidade à procura de crédi-
to e cerca de 70 mil quitaram
suas dívidas.

Comerciantes também esti-
mam que o preço médio dos
presentes deve ficar na casa de
R$ 100 e que os clientes deverão
utilizar o cartão de crédito par-
celado como forma de paga-
mento, seguido do cartão de dé-
bito, cheque parcelado, a prazo
(crediário) e dinheiro.

“Os comerciantes estão crian-
do uma série de estímulos para
aumentar as vendas, entre eles
promoções, descontos, sistemas
de crédito diferenciados e diver-
sificação de produtos. Tudo isso
nos leva a crer que teremos um
Dia dos Namorados melhor do
que no ano passado, quando as
vendas cresceram 8,5% sobre
2010”, explica Aldo Gonçalves,
presidente da CDL-Rio. 

Com expectativa ainda mais
alta, a empresa especializada
em pesquisas sobre comércio
eletrônico E-Bit projeta cresci-
mento nominal de 19% para o
Dia dos Namorados, quando
comparado ao mesmo período
de 2011, o que possibilitaria um
faturamento de R$ 809,2 mi-
lhões na data comemorativa.

Expectativa

A loja de roupa masculina
Armadillo lançou uma campa-

O eterno
namoro entre
lojistas e seus
clientes

PLANEJAMENTO
DIVULGAÇÃO

Contratamos uma pesquisa de marketing para
nos auxiliar no plano estratégico de vendas
para o período e ganhar visibilidade em meio à
concorrência.”

Livia Gonçalves
Gerente de marketing da Via Mia

Ações de marketing variadas fazem parte
da estratégia das marcas para conquistar
a clientela no Dia dos Namorados.
Brindes, promoções e decoração especial
auxiliam nesta sedução 

nha especial para o Dia dos
Namorados, criando ainda es-
tampas exclusivas para a cele-
bração. Com um público-alvo
formado por pessoas das clas-
ses A e B, com idade de 14 a 55
anos, a marca projeta elevação
de até 40% nas vendas durante
a semana comemorativa, na
comparação com igual perío-
do do ano passado. 

“Criamos uma promoção e
desenvolvemos produtos exclu-
sivos, em parceria com um es-
túdio de criação, que também
ficou responsável pela assinatu-
ra da vitrine”, conta o proprietá-
rio Ricardo Nasseh, destacando
que os clientes que fizerem
compras acima de R$ 600, ou
adquirirem um combo com-
posto por uma camisa, calça
jeans e malha básica, ganham
uma camiseta com os dizeres
“In Hard Love WeTrust”.

Para a ação, a empresa inves-
tiu 20% do faturamento. “Anali-
samos o mercado e procuramos
a melhor forma de reter os clien-
tes. Ficamos sempre atentos à
concorrência e, dessa vez, opta-
mos por uma estratégia diferen-
ciada”, declarou Nasseh.

Também com expectativas
positivas, a marca de sapatos e
acessórios femininos Via Mia
projeta uma elevação de 15%
nas vendas durante o Dia dos
Namorados de 2012, quando
comparado ao ano anterior. De
acordo com a gerente de marke-
ting, Livia Gonçalves, a empresa
investiu 15% do faturamento do
mês passado em uma campa-
nha online de divulgação.

“Contratamos uma pesquisa
de marketing para nos auxiliar
no plano estratégico de vendas
para o período e ganhar visibili-
dade em meio à concorrência”,
conta Livia. “Este ano, preten-
demos abrir franquias em Reci-
fe, Ribeirão Preto e Terezina e,
com isso, elevar o faturamento
anual em 20% frente a 2011”,
completou.

Parceria

A marca de roupa feminina
Verve, que atende mulheres en-
tre 25 a 55 anos, estima um cres-
cimento de 30% nas vendas no
Dia dos Namorados, em relação
a igual período do ano passado.
Segundo a sócia Angela Chine-
lli, a data comemorativa ainda
deve possibilitar incremento de
até 60% nas vendas de junho, na
comparação com os meses de
baixa ao longo do ano.

Como estratégia para o Dia
dos Namorados, a empresa pro-
duziu um mix de produtos com
foco maior no romance e fez
parceria com a loja masculina
Foxton, dando descontos de

20% durante todo mês de junho
para os clientes das duas mar-
cas. Com isso, além do cresci-
mento de vendas, também es-
pera alcançar uma divulgação
espontânea com um público
completamente diferente.

“Pretendemos driblar a con-
corrência oferecendo qualidade
e conforto, aliado a um preço
acessível”, conta Angela, acres-
centando que a Verve deve lan-
çar uma loja virtual no mercado
em julho. “Para o segundo se-
mestre, a ideia é abrir mais qua-
tro pontos de venda, o que nos
permitirá aumentara receita
anual em até 30% frente ao acu-
mulado de 2011”, completou.

O Sorvete Itália, marca que
ganhou fama pelos sorvetes
em copinhos servidos nas pra-
ias cariocas, prepara uma pro-
moção em parceria com a loja
de artigos de casa, mesa e ba-
nho Roberto Simões para o Dia
dos Namorados. A ação pro-
mocional prevê um brinde es-
pecial (uma cerâmica em for-
mato de coração exclusivo da
Roberto Simões) para cada
cliente que comprar dois iso-
pores da linha Gold, Diet e Yo-
gurt, ou uma torta gelada.

A expectativa é que a ação
fortaleça as vendas e aumente
o faturamento em até 20% da
sorveteria durante a primeira
quinzena de junho. “Há 50 anos
a Roberto Simões cria tendên-
cia e desenvolve produtos ex-
clusivos. Já o Sorvete Itália,
com 37 anos de praia, é símbo-
lo do estilo carioca. Acredito
que a parceria vai reforçar nos-
sas marcas", avalia a diretora
de marketing do Sorvete Itália,
Juliana Fonseca.

Juliana acrescenta que consi-
dera importante o Sorvete Itália
estar presente nos momentos
de comemorações dos clientes
e, por isso, a empresa investe
cerca de 40% em marketing nos
meses anteriores às principais
datas comemorativas do varejo.
Dessa vez, a estratégia foi iden-
tificar ao lado da parceira onde
era possível criar uma sinergia
entre as marcas. 

“Ambas são cariocas e bus-
cam reverenciar o Rio em seus
produtos. Temos um público-
alvo similar, por isso foi fácil
pensar na ação conjunta”, dis-
se a diretora, acrescentando
que a parceria pode prospe-
rar.  “Ainda acredito que as
ações conjuntas não vão se li-
mitará esta data. Por que não
surpreender o cliente com
itens exclusivos da Roberto
Simões em nossas lojas? Qual
o problema em escolher pro-
dutos na Roberto Simões de-
gustando um Sorvete Itália?
Há sinergia", declara.
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