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LEITOR PERGUNTA

Redatores e revisores nem sempre se entendem. Volta e
meia, uma correção vira um pega pra capar. Uns e ou-
tros medem forças. Cada um quer provar que está cer-
to. O pomo da discórdia mais recente é o verbo apontar.
Sempre que aparecem frases como "a pesquisa aponta
que haverá empate técnico", arma-se baita confusão.
"Apontar não aceita a conjunção que", explicam os
guardiões da língua. "Aceita", batem pé os profissio-
nais que ganham o pão deles de todos os dias escreven-
do, escrevendo, escrevendo. A revista Nova Escola jogou
gasolina na fogueira. Eis a manchete de capa: "Estudo
aponta que curso a distância que mais cresce no país
tem os mesmos problemas do ensino presencial". Ops!
E daí? A edição deu uma bola dentro. A distância,
quando indeterminada, não aceita crase. O acentinho
só tem vez com a distância especificada (falou à dis-
tância de 100m). Mas tropeçou no apontar. Ele não jo-
ga no time dicendi — o dos verbos que falam e dizem.

Verbo dicendi
O Houaiss define o verbo dicendi deste jeitinho: "Ver-
bo dizer e sinônimos ou afins, cujo objeto direto é
uma oração substantiva que exprime o conteúdo de
um ato de fala". Cita dois exemplos: João disse que vai
viajar. Maria declarou estar doente. Guarde isto: o di-
cendi exprime o conteúdo de um ato de fala. Além de
dizer e declarar, pertencem ao time falante: afirmar
(afirmou que sairia), responder (respondeu que co-
nhecia os réus), negar (nega que tenha participado do
crime), pedir (pediu que saíssem mais cedo), solicitar
(solicitei que me encaminhasssem o documento), ro-
gar (rogou que estudassem um pouco mais), ordenar
(ordenamos que partissem mais cedo),  mandar
(mandou que os estudantes fossem à biblioteca), ju-
rar (jurou que era inocente).

Vamos combinar? 
O apontar não se refere à fala de ninguém. Com ele, a
conjunção que quer distância. Vade retro, santanás!

Olho vivíssimo
Verbo dicendi aceita a conjunção integrante (que, se):
disse que, afirmou que, mandou que, pediu que, per-
guntou se, indagou se. Alguns verbos não são "de di-
zer'', mas "de sentir'' (gemer, suspirar, lamentar,
queixar-se, explodir). Expressam emoção, estado de
espírito, reação psicológica. Devem ser empregados
no discurso direto, antepostos ou pospostos à decla-
ração. Eles rejeitam a conjunção integrante: "Estamos
perdidos", gemeu o mensaleiro. Gemeu o mensaleiro:
"Estamos perdidos". (Nunca se dirá "O mensaleiro
gemeu que estava perdido".)

Queísmo
Certos verbos sofrem de alergia. Ficam vermelhos,
empolados e com coceira quando seguidos do quê.
Transitivos diretos, exigem objeto direto nominal,
mas não aceitam a oração objetiva direta. Veja alguns:
alertar (alerta-se alguém, mas não se alerta que); an-
tecipar (antecipa-se alguma coisa, mas não se anteci-
pa que), definir (define-se alguma coisa, mas não se
define que), denunciar (denuncia-se alguma coisa ou
alguém, mas não se denuncia que), descrever (des-
creve-se alguma coisa, mas não se descreve que), ex-
por (expõe-se alguma coisa, mas não se expõe que),
falar (fala-se de alguém ou de alguma coisa, mas não
se fala que), indicar (indica-se alguma coisa ou al-
guém, mas não se indica que), lamentar (lamenta-se
alguma coisa, mas não se lamenta que).

Ufa!

O Correio Braziliense escreveu: "Müller Pereira reprovou duas vezes o
primeiro ano do ensino médio, mas afirma que agora está levando os
estudos mais a sério". Valha-me, Deus! Não sabia que aluno pode
reprovar. Pode?
SÍLVIO SALVADOR, BRASÍLIA

Nalguns casos, pode, Sílvio. Ele pode reprovar o comportamento do
irmãozinho, reprovar a trapaça do jogador, reprovar a reação do
colega. Viu? Em todos, o aluno é sujeito. Pratica a ação expressa pelo
verbo.
Mas, no exemplo que você citou, ele não pratica a ação de reprovar.
Sofre-a. Em vez de agente, será paciente da ação. Compare: O
professor (agente) reprovou o aluno (paciente). O aluno (paciente) foi
reprovado pelo professor (agente). 
Reparou? Na voz ativa ou passiva, o rei mantém a majestade. Em bom
português: o professor reprova. O aluno é reprovado.
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E las ainda resistem em
meio à forte competi-
ção de grandes redes
de livrarias, que, hoje,

não se limitam mais a ven-
der apenas livros. Mas será
que as tradicionais papela-
rias de bairro, que ainda in-
sistem em vender produtos
específicos, como material
escolar e para escritório, vão
conseguir se manter no mer-
cado por mais  tempo? Se-
gundo consultores, para es-
tes negócios sobreviverem, a
adaptação às exigências dos
consumidores, que desejam
encontrar itens diversos no
mesmo estabelecimento, é
imperativa. Ainda assim, res-
ta aos empresários definir
bem o mix de mercadorias
para se destacar frente à con-
corrência. 

“É preciso se diferenciar
não só das demais papela-
rias, mas também das cha-
madas mega stores, que ofe-
recem uma ampla variedade
de produtos”, diz o consultor
do Grupo Azo Consultoria,
Marco Quintarel l i ,  para
quem investir na decoração
e na inclusão de serviços são
boas iniciativas. “Só assim
será possível garantir a ex-
pansão das vendas e reten-
ção de clientes”, avalia.

O consultor observa tam-
bém que este nicho é bas-
tante sazonal .  “O período
mais forte de vendas é nota-
damente o  de retor no das
aulas escolares. Ele, no en-
tanto, traz a reboque a com-
petição”, lembra, acrescen-
tando que, depois disso, o
mercado é marcado pela es-
tabilidade e pela concorrên-
cia indireta de hipermerca-
dos e até mesmo lojas de de-
partamento.

Localização

Segundo Quintarelli, um
varejista que deseja investir
na área precisa também es-
tar sempre atento ao mix de
produtos para decidir corre-
tamente sobre a abrangên-
cia dos mesmos. “Outra op-
ç ã o  s ã o  o s  p ro d u t o s  d e
‘oportunidade’. Portanto, fi-
c a r  a t e n t o  a o s  m o d i s m o s
d o s  m a i s  j ov e n s  é  f u n d a -
mental.  Atender a esta de-
manda na hora certa pode
incrementar as vendas.”

A escolha  do ponto co-
mercial também é uma deci-
são muito importante para o
sucesso do empreendimen-
to, avalia o consultor. O local
deve ter acesso fácil para os
clientes e oferecer infraes-
trutura necessária para uma
eventual expansão. “É fun-

damental que haja conheci-
mento prévio do potencial
da região, para adequar-se
às necessidades da mesma.
A localização inadequada e a
falta de variedade nos esto-
ques são os principais ris-
cos”,  a f i r ma.  Quintarel l i
acrescenta ainda que conhe-
cer bem os futuros clientes,
saber o que desejam e como
fazem suas  compras  são
questões essenciais para o
sucesso do negócio. “Só pes-
quisas de mercado podem
ajudar nessas questões.”

Sazonalidade

A papelaria DSantos, no
Centro  do Rio  de  Janeiro,
costuma ter  maior  movi-
mento nas últimas semanas
antes do início das aulas es-
colares. De acordo com o do-
no, Donaldo Santos, o movi-
mento no mês de julho, por
exemplo, é fraco, já que as
crianças estão de férias e a
demanda por cartolinas, ca-
netas, folha de papel almaço
e outros produtos cai drasti-
camente. 

“Mesmo com anúncio de
descontos,  os pais deixam
para comprar os materiais
no final de julho, quando as
aulas estão prestes a reco-
meçar”,  diz  o  empresár io.
“Eles também querem um
sossego no bolso nas férias
das crianças”, brinca. 

Segundo Santos, nada se
compara, no entanto, ao mês
de janeiro, quando se con-
centram as vendas de pro-
dutos escolares.  “O movi-

Reinventar o negócio 
ou ser engolido

NA PONTA DO LÁPIS
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A Papel Craft tem 13 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília

As tradicionais papelarias gradualmente vão perdendo espaço para as grandes
livrarias. Segundo consultores, quem não souber se adaptar perderá espaço

mento é bem maior, já que, no
meio do ano, os pais fazem
apenas uma pequena atuali-
zação no material escolar de
seus filhos”, afirma.

Para os demais meses do
ano, quando as vendas ficam
mais fracas, o comerciante
diz que só mesmo a criativi-
dade pode ajudar. “As pape-
larias não são como lojas de
roupas, em que há certa es-
tabilidade no ritmo de ven-
das.  O je i to  é  apostar  em
ações de marketing em datas
comemorat ivas,  como no
Dia das Mães, quando ven-
demos muitos cartões e cai-
xas para presentes”, explica
Donaldo, ressaltando que a
preocupação atual do seg-
mento não é só com as ven-
das, mas também com os im-
postos. “O custo Brasil às ve-
zes inviabiliza o negócio”,
comenta.

Reinvenção

Um exemplo de papelaria
que soube se reinventar para
se adequar às transforma-
ções deste nicho de negócio
foi a Papel Craft, que possui
13 lojas espalhadas pelo Rio
de Janeiro, São Paulo e Bra-
s í l ia .  A  dona,  Mar ia  E l iza
Araújo, conta que para con-
tinuar no mercado foram ne-
cessárias algumas mudan-
ças, como a inserção de mais
produtos.  “Tivemos que ir
além de vender papéis, te-
souras, borrachas e lápis”,
relembra. 

A loja partiu, então, para a
comercialização de cartões e
envelopes por quilo, medida
que foi  considerada uma
inovação nos anos 90. Para
completar o cenário, Maria
Eliza renovou a arquitetura
das lojas, apostando na mis-
tura dos locais em que fica-
vam os artigos de papelaria
e de presentes. “Viajei para a
Europa e  para  os  Estados
Unidos em busca de elemen-
tos que me ajudassem a cri-
ar o conceito da papelaria”,
conta a empresária, que visi-
tou também dezenas de fei-
ras do setor. 

Segundo ela,  o  objetivo
era aliar o fascínio das pape-
larias francesas à praticida-
de das americanas. “Foi as-
sim que nasceu o que hoje as
pessoas chamam de butique
de papel com objetos de de-
sign”, conta Maria Eliza, que
também se cercou de outras
preocupações para compor
o ambiente  de  suas  lo jas.
“Fomos os primeiros no seg-

mento a usar trilha sonora
exclusiva nas unidades, bem
como a investir em um aro-
ma cr iado sob medida e  a
importar papéis para nossas
linhas”, relembra.

Mão de obra

Maria Eliza aponta a esco-
lha dos funcionários como
outro importante diferencial.
“Desde o início, apostamos
em jovens universitários, a
maioria estudantes de dese-
nho industrial”, diz. Segundo
a comerciante, este casamen-
to foi  perfeito.  “Eles apre-
ciam nossos produtos e fa-
zem questão de conhecê-los
a fundo, principalmente a
origem do papel”, completa.

Hoje,  as  lo jas  da  Papel
Craft oferecem 10 mil itens à
clientela, todos com traços
de design.  Desse  volume,
20% são impor tados,  50%
são cr iações da equipe de
designers da empresa e 30%
são produções dos cerca de
30 fornecedores. “Cuido pes-
soalmente de cada produto
que leva a nossa marca. Aqui
nada é convencional,  por-
que foi por trabalhar com o
design que nos destacamos
em um mercado comum.”

No início, ela reconhece, a
proposta causou espanto nos
consumidores,  que estra-
nharam pagar caro por pro-
dutos de papelaria. “Aos pou-
cos, no entanto, os clientes
perceberam que nossos pa-
péis têm gramaturas espe-
ciais e, mesmo os importa-
dos,  são tingidos nos tons
que desejamos”, diz Maria
Eliza. “Tudo isso tem um cus-
to”, completa.

Como toda grife, a Papel
Craft pratica preços que,
quando comparados às pape-
larias tradicionais, são salga-
dos. Paga-se R$ 3, por exem-
plo, por uma borracha ou até
R$ 900 por uma pasta de cou-
ro. Os cadernos assinados
custam em média R$ 49, en-
quanto os álbuns de fotos
grandes e os blocos não saem
por menos de R$ 150 e R$ 35,
respectivamente.

Segundo Maria Eliza, cada
loja da rede atende a cerca
de 800 clientes por mês, cujo
tíquete médio de compra va-
ria de R$ 80 a R$ 100 entre os
car iocas,  e  de  R$ 100  a  R$
150 entre os paulistas. “Os
clientes assimilaram o con-
ceito de que vendemos pro-
dutos com atributos e a mar-
ca se tornou objeto de dese-
jo”, diz.
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