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LEITOR PERGUNTA

Viu a capa da Veja? Ela
chama a atenção. Nem
tanto pelo assunto, mas
pela língua. Ali estão
dois pronomes que ado-
ram nos pegar pelo pé.
São os demonstrativos
esse e este. Azeite, casta-
nhas e salmão apare-
cem na parte superior
da página. Logo abaixo,
o texto: "Esses alimentos
sempre foram libera-
dos". No meio, a man-
chete: "A redenção da
gordura". Em seguida,
novo texto: "Agora a
ciência da nutrição diz
que estes também são saudáveis". E mostra as imagens —
chocolate, queijo amarelo, carne vermelha". Hummmm-
mmmmm! Que tentação!

Vira-latas
Este e esses têm dois empregos vira-latas. Num, ficam de ol-
ho no lugar. Dizem se o objeto está perto de quem fala ou de
quem ouve; de quem escreve ou de quem lê. Noutro, miram
o tempo. Informam se a referência é ao presente ou ao pas-
sado. Quer ver?

Lugar
Maria tem o livro na mão. Mostra-o a Paulo e eles batem es-
te papo:
— Paulo, este livro é seu?
— Não. Esse livro é da biblioteca.
João escreve um e-mail para o gerente do banco. "Esse ban-
co pode me fazer o empréstimo?", pergunta ele. O outro res-
ponde: "Claro. Este banco existe para os clientes".
Viu? Este indica que o objeto está perto do emissor — pes-
soa que fala ou escreve. Esse diz que está perto do receptor
— quem escuta ou lê.

Tempo

A amada pergunta ao amado:
— Quando vamos jantar fora?
— Esta noite.
— E a viagem à praia?
— Esta semana talvez não dê. Nem este mês. Mas, com cer-
teza, este ano iremos lá.
Reparou? As promessas se referem ao tempo presente —
a noite, a semana, o mês e o ano em curso. Daí a presença
do este. 

Uma semana depois, ela comenta:
— Que coisa! O jantar não rolou até hoje.
— Pois é. Naquela noite, tive de fazer plantão. Nesses outros
dias, pintaram mil problemas. Mas desta noite não passa.
Olho vivo. Ele fala do passado. Ao dizer "naquela noite",
imagina um passado distante. Ao usar "nesses outros dias",
refere-se a passado mais próximo. 

Sangue azul
O emprego do pronome na capa da revista pertence a outra
estirpe. Não tem nada a ver com lugar nem tempo. Tem a
ver com o texto:
Esse dá este recado: os alimentos foram referidos antes. O
demonstrativo retoma a informação. É o caso, não? Azeite,
castanhas e salmão vêm na frente. O esse vem atrás. Diz a
que alimentos se refere — aos citados.
Este mira o porvir. Anuncia os alimentos liberados pela
ciência. Só depois os mostra. 

Mais exemplos:
Mário Quintana escreveu esta definição: "A mentira é a ver-
dade que se esqueceu de acontecer".
"A mentira é a verdade que se esqueceu de acontecer." Essa
definição é de Mário Quintana.
— Quem disse esse absurdo?
— Eu não disse. O que eu disse foi este fato: "Vou sair
mais cedo".

Pra se lembrar sempre
Esse se refere ao passado. Daí os ss. Este trata do futuro. O t
comprova a aliança.

Surgiu uma controvérsia no Facebook por causa de outdoor de uma
faculdade do DF. Nele, lê-se: "As portas vão-se abrir para você". O hífen
existe?
ANDRÉ SHALDERS, LUGAR INCERTO

Existe. No português do Brasil, preferimos deixar o hífen bem longe. É
uma possibilidade. Quem mantém o tracinho escolhe outra
possibilidade. Nota 10 pra ambos. 
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"Mérito inegável da poesia: ela diz
mais e em menor número de palavras

que a prosa
Voltaire

Dicas de
Português
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REPRODUÇÃO

» VIVIANE FAVER

C om o estímulo ao con-
sumo por parte do go-
verno federal e as atra-
tivas formas de paga-

mento oferecidas ao consu-
midor, o setor varejista experi-
menta há alguns anos um pe-
ríodo de expansão. O cresci-
mento do setor, no entanto,
trouxe de reboque um aumen-
to substancial na competição
em praticamente todos os seg-
mentos de negócio. Para ter
excelência e eficiência opera-
cional, e conjugar também es-
te fatores com uma perfeita
integração com os emprega-
dos e fornecedores, as gran-
des marcas passaram a alocar
um volume crescente de re-
cursos em soluções de Tecno-
logia da Informação (TI) para
alcançar um diferencial com-
petitivo no mercado. 

Para Ana Cristina Cunha,
diretora da desenvolvedora de
soluções em TI direcionada ao
varejo Tlantic, este movimen-
to é um reflexo direto dos
avanços tecnológicos que
acontecem no varejo. Eventos
do setor discutem como é pos-
sível elevar os resultados e fi-
delizar clientes com vendas
por meio de smartphones, por
exemplo. “Ações promocio-
nais via telefones celulares
são bem recebidas para agili-
zar processos, bem como me-
lhorar o atendimento e a co-
municação direta com os
clientes”, diz a executiva.

Segundo Ana Cristina, a fle-
xibilidade, o dinamismo e a
velocidade nas vendas são
apontados como requisitos
fundamentais para que o vare-
jista possa competir de forma
eficaz no mercado, agregando
ainda valor à prestação de ser-
viço ao cliente. Vitrines intera-
tivas, desenhos de produtos
em 3D e outdoors digitais são
apenas alguns exemplos do
que pode ser feito pelos lojis-
tas, aponta a diretora. 

“São recursos que permi-
tem amplificar a experiência
de consumo. Hoje, nem todos
apresentam um custo acessí-
vel, mas isso logo vai mudar”,
avalia Ana Cristina, para quem
a adoção dessas tecnologias é
um movimento inevitável. “O
maior desafio será usá-las em
harmonia com o novo com-
portamento dos consumido-
res. As marcas vão ter de
aprender a se relacionar da
maneira certa e onde o cliente
quiser”, acrescenta.

O principal produto da
Tlantic oferecido ao mercado
varejista é o Mobile Retail Sui-
te, plataforma de soluções a
partir de computadores de
mão e impressoras móveis.
Ana diz que a ferramenta per-
mite ao lojista um acesso ágil

e prático a informações das
lojas, além de automatizar di-
versos processos operacio-
nais, como vendas, logística e
gerenciamento.

“A ferramenta tem como
característica principal aten-
der às necessidades do cliente
nos diferentes formatos de va-
rejo, idiomas e moedas”, conta
Ana Cristina. Ela conta ainda
que a empresa possui outros
produtos, entre eles um apli-
cativo que ajuda na gestão da
escala de trabalho. “Ele auto-
matiza o processo com base
no histórico e previsão de ven-
das, garantindo ainda aderên-
cia à legislação trabalhista”,
acrescenta.

Não são somente os lojis-
tas que investem em tecnolo-
gia para atrair mais clientes. O
setor de shoppings é outro
que aposta na inovação para
aumentar o fluxo de visitan-
tes. Localizado em Botafogo,
Zona Sul do Rio de Janeiro, o
Botafogo Praia Shopping re-
centemente contratou os ser-
viços da desenvolvedora de
soluções para mobile Mobits
Plaza, que criou um aplicativo
que traz diversas informações
sobre o empreendimento.

Com o aplicativo, é possível
checar notícias sobre a progra-
mação dos cinemas e das lojas,
receber alertas de promoções e
conferir os cardápios dos res-
taurantes, entre outras fun-
ções. A atualização das infor-

mações é feita pela adminis-
tração do shopping, além dos
próprios lojistas, por meio de
uma ferramenta online.

Segundo a sócia fundadora
da Mobits, Hilde Medeiros, o
Botafogo Praia Shopping foi o
primeiro shopping a aderir,
mas a ideia é ampliar as ven-
das para outros empreendi-
mentos. “O modelo possui ver-
sões para o sistema operacio-
nal da Apple (para iPhones) e
para Android”, conta Hilde,
acrescentando que os clientes
pagam uma taxa mensal de R$
1,3 mil para o uso do aplicativo
em um dos sistemas operacio-
nais e de R$ 3 mil para os dois.
“Com a ferramenta o lojista fi-
ca mais perto do cliente e ain-
da é capaz de instigá-lo a fazer
uma visita no shopping por
meio de torpedos sobre pro-
moções”, complementa.

Marcas tradicionais do va-
rejo, como a fabricante de per-
fumes O Boticário, também
apostam na inovação para au-
mentar as vendas. A empresa,
que completou 35 anos de fun-
dação em 2012, está desenvol-
vendo uma série de ações com
foco no varejo voltadas para
vendas direta e online.

Segundo a diretora de Co-
municação e Branding da
companhia, Ana Ferrell, o ob-
jetivo é aproximar ainda mais
marca do público consumi-
dor. “Não existe nada mais
próximo do cliente do que a

venda online”, diz a executiva,
acrescentando que a empresa
oferece aplicativos para mobi-
le gratuitos nos sistemas ope-
racionais da Apple e Android.

Além das ações direciona-
das para as vendas online, a
empresa produziu um filme
para reforçar o posiciona-
mento da marca – ele será vei-
culado até agosto na TV. Em
paralelo, O Boticário fará uma
ação promocional a cada dois
meses, com a distribuição de
R$ 1 milhão em prêmios, en-
tre kits de produtos, cartões-
presente, bolsas e carteiras,
joias e um iPad. 

“Pretendemos trabalhar as
marcas de linhas mais antigas
e fortalecer as mais procura-
das do nosso portfólio, tudo
isso a partir de promoções e
campanhas em nosso aplica-
tivo do iPad”, conta Ana.

E-commerce

Lançada este mês, a loja vir-
tual de moda feminina Lets ven-
de produtos de sua própria mar-
ca, bem como de outras empre-
sas. Além da plataforma de e-
commerce, a empresa criou um
blog (blog.uselets.com.br) para
abordar, de forma descontraída
e casual, temas como moda,
cultura e tendências, entre ou-
tros assuntos. 

A Lets também não está fo-
ra das principais mídias so-
ciais e possui perfis no Face-
book, no Twitter, no Google
Plus, no Pinterest e no Insta-
gram, além de um canal no
Youtube. “Para nós, que ven-
demos nossos produtos pela
internet, é uma forma de es-
treitar o relacionamento e fa-
cilitar a troca de informações
com o nosso público-alvo”,
conta a diretora Paola Haidar.

Segundo Paola, o site da em-
presa, que possui recursos in-
tuitivos e foi desenvolvido in-
ternamente, foi criado  para
proporcionar uma experiência
de compra inteligente. “Na em-
presa, temos áreas especializa-
das em internet, e-commerce e
moda. No site, acho que conse-
guimos criar um ambiente di-
gital customizado, com cura-
doria e engajamento com as re-
des sociais, e que busca um re-
lacionamento direto com o
consumidor”, aponta.

Segundo Paola, outro cui-
dado é manter o caráter de-
mocrático do portal, para que
todas as pessoas saibam usar
e desfrutar dos recursos dis-
poníveis. “Desde o cuidado
na elaboração das fotos e dos
vídeos de cada produto, que é
um dos nossos diferenciais,
até o atendimento e o cuida-
do na entrega de cada item,
procuramos atender aos
clientes da melhor maneira
possível”, diz.

Tecnologia para um 
varejo mais eficiente

INOVAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ana Cristina Cunha diz que aplicativos para mobile estão em alta no varejo

Com a competição cada vez mais acirrada do comércio varejista, o investimento 
em soluções de TI se mostra um diferencial competitivo importante para os lojistas 

PRATELEIRA

Escrita por Henry Kissinger, um dos maiores
especialistas em Relações Internacionais de todos os
tempos, a obra apresenta um panorama da diplomacia
das grandes potências mundiais ao longo dos séculos 19
e 20. Com a experiência de quem participou de várias
negociações diplomáticas, Kissinger descreve como a
arte da diplomacia nasceu no mundo e explica porque a
política externa dos Estados Unidos se diferiu das demais
potências da época. Pode-se dizer que Diplomacia situa-
se entre a prática do serviço diplomático e as teorias
acadêmicas sobre o tema, sendo leitura fundamental
para os estudantes e interessados por Relações Internacionais.
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