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Há pecados e pecados. Existem os pecadilhos ve-
niais . Leves , os  erros  não incomodam a Deus.
Quando o Todo-Poderoso vê criaturas furando fi-
las, fingindo tristeza em velório ou trabalhando no
domingo, sorri compreensivo e as deixa pra lá. Elas
nem precisam pedir perdão. Tendo mais o que fazer,
o dono do céu, da Terra e do universo as desculpa
antecipadamente.
No outro extremo, estão os atos que ferem ao Se-
nhor, a você e ao próximo. São tão pesados que não
têm clemência. O papa Gregório Magno, lá no sécu-
lo VI, os especificou. São os sete pecados capitais. O
adjetivo não deixa dúvida. Os escorregões são gra-
ves. Ei-los: gula, avareza, inveja, ira, soberba, luxú-
ria e preguiça.
Nem todos, porém, se curvam ao clamor da igreja.
Há os que têm o olho maior que a barriga, os Tios
Patinhas da vida, os professores de Deus, os Macu-
naímas soltos mundo afora. A tentação é tal que ul-
trapassa o espaço humano. Chega ao da língua. Va-
le o exemplo do haver. O verbo pagou pra ver. Co-
meteu os sete pecados.

Passo a passo 
Gula? Eis o primeiro desafio. Como traduzir na
língua o comer além do necessário a toda hora? A
resposta: multiplicando regências, funções e sig-
nificados. Fiquemos com os últimos. O haver po-
de ser:
1. substantivo. Aí quer dizer bem, riqueza: Na par-
tilha, perdeu metade dos haveres.
2. verbo. Ops! O dicionário registra quase 20 acep-
ções. Entre elas, ter, possuir (hei um emprego);
obter, conseguir (depois de muita luta, houve o
que buscava); considerar, julgar (houveram que
era abuso aceitar as exigências do governador);
existir (há 20 casas na rua); fazer (havia meses que
não falávamos); entender-se, arranjar-se (não sa-
bia que o filho se havia com traficantes). Etc. e tal.

Avareza? Como chegar lá? O haver inspirou-se em
palavras e expressões do povo sabido. Entre elas,
mesquinho, sovina, canguinha, muquirana, mor-
rinha, pão-duro, mão-fechada, mão de vaca, sapo
morreu na unha, não dá adeus pra não abrir a
mão, não come ovo pra não jogar a casca fora, na-
da com o Sonrisal na mão, e o efervescente conti-
nua seco.
Eureca! Em vez de flexionar-se nas três pessoas
(eu, nós; tu, vós; ele, eles), o verbo estacionou em
uma. Impessoal, só se conjuga na 3ª pessoa do
singular. Ele pratica esse pecado em três ocasiões:
1. na acepção de ocorrer: Houve mortes no Com-
plexo do Alemão.
2. no sentido de existir: Há três casas na rua.
3. Na contagem de tempo passado: Moro em Bra-
sília há dois anos.

Inveja? Desde que nasceu, o haver não tirava os
olhos da expressão haja vista (= veja-se). Tam-
bém ele queria porque queria andar em dupli-
nha. Como? Tornou-se auxiliar. Colado ao parti-
cípio de outro verbo, forma tempo composto:
que eu haja visto, ele haja visto, nós hajamos vis-
to, eles hajam visto. 

Ira? Ops! É reação de Deus. Os homens sentem
ódio, raiva. O haver também. Nada lhe desperta os
instintos mais bárbaros do que contrariá-lo. Atre-
vidos o tornam pessoal quando é impessoal. Em
vez de "houve distúrbios", dizem "houveram dis-
túrbios". Em lugar de "havia casas", preferem "ha-
viam casas". Pagam caro. A fúria do verbo desmo-
raliza reputações e rouba pontos no vestibular, no
concurso, no emprego. Valha-nos, Deus! 

Soberba? Ah! A palavra soa como música. Sem
humildade, o dissílabo se sente autossuficiente.
Na indicação de tempo, basta o há. Dizer "há dois
anos atrás"? Cruz-credo! O atrás sobra. Explica-
se.  O há indica passado. O atrás também. Xô,
pleonasmo!

Luxúria? Louco pelos prazeres da carne, o haver é
do tempo em que não havia camisinha. Resultado:
teve filhos. Um deles: reaver. O garoto quer dizer
haver de novo (recuperar). Muitos lhe confundem
a paternidade. Bobeiam. Ele só se conjuga nas for-
mas em que aparece o v do paizão: reouve, reave-
ria, reaverão.

Preguiça? "Ora, se Deus descansou no sétimo
dia", pensa ele, " por que eu não haveria de fazê-
lo? O verbo desconfia de discriminação. O descan-
so de Deus é repouso. O dele, preguiça.

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))
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E
mbora seja uma data
cristã, o Natal é cele-
brado como o período
mais importante do ca-

lendário do comércio varejis-
ta. É época de presentear e,
portanto, vender. Para encan-
tar e atrair mais clientes, os
lojistas costumam investir
pesado em decoração. Segun-
do especialistas, é importante
não exagerar nos enfeites pa-
ra não descaracterizar o estilo
de cada marca. Eles afirmam
que há alternativas para to-
dos os gostos e bolsos, basta
saber usar a imaginação.

Localizada no Shopping
Rio Sul, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, a Port Marion vende
móveis e objetos de decora-
ção. De setembro a dezembro,
a loja adota a decoração nata-
lina, sempre de olho nas novi-
dades e tendências de cada
ano. A sócia-fundadora da
empresa, Thais Sette, conta
que, de tão aquecido, decidiu
investir em produtos voltados
para o Natal. “Esse nicho é tão
lucrativo que este ano, além
de fazer a decoração natalina
de espaços comerciais, esta-
mos oferecendo o serviço pa-
ra residências”, conta Thais.

Segundo a empresária, os
itens mais procurados são
produtos de iluminação. Os
clientes gostam das árvores,
guirlandas e arranjos florais,
chamados festões,  todos
muito decorados e ilumina-
dos. Ela conta que a fachada
dos prédios de grandes clien-
tes, como lojas de departa-
mentos e até mesmo shop-
pings, buscam sempre proje-
tos personalizados, o que não
sai barato. “Um cliente que
deseja decorar sua fachada
com muita luz, bom gosto e
qualidade vai gastar cerca de
R$ 30 mil”, exemplifica. 

Para os locais menores, a
sócia da Port Marion indica
uma bela árvore de Natal ilu-
minada e uma guirlanda. “Es-
tes produtos já vão deixar o es-
paço no clima natalino”, asse-
gura. Thais considera que a
palavra exagero não existe pe-
ríodo natalino, mas é impor-
tante buscar equilíbrio e esté-
tica nas decorações. “Por mais
que sejam cheias as árvores e
festões decorados, o resultado
final é de deslumbramento”,
afirma a empresária, sugerin-
do que os itens básicos e indis-
pensáveis são iluminação, ár-
vore e bolas de boa qualidade.

Influência na compra

Para a sócia da loja de arti-
gos para decoração Empório
Dona Xica, Tathiana Rezende,
todas as épocas do ano de-
vem ser lembradas na deco-

ração natalina, pois essa es-
tratégia costuma mexer com
o lado lúdico das pessoas. Pa-
ra a empresária, a compra é
uma experiência na qual o
cliente é influenciado por ca-
da detalhe da loja, como o vi-
sual, o cheiro e a trilha sono-
ra. “Papai Noel, bonecos de
neve, renas, guirlandas, árvo-
res e bolas começam a entrar
em cena na primeira semana
de novembro”, diz.

No Empório Dona Xica, a
maioria dos itens que compõe
a decoração da loja são obje-
tos que estão à venda. Segun-
do Tathiana, o investimento
extra é feito para os detalhes,
como flores. Para este ano, a
empresa preparou ainda a
abertura da segunda loja, no
Shopping Rio Sul. “Inegavel-
mente, será um passo impor-
tante para a consolidação da
marca no mercado carioca”,
avalia a empresária. 

Para quem pretende fazer a
decoração de sua loja, Tathia-
na lembra que as cores trans-
mitem vida e cada uma possui
um significado especial. Se-
gundo ela, enquanto o verão
combina com cores vibrantes,
o Natal tem mais a ver com
verde e, principalmente, ver-
melho. “Acredito que todo
mundo gosta de ver e apreciar
ambientes arrumados, boni-
tos e decorados. Por isso, se
couber no orçamento, o inves-

timento em decoração sempre
vale a pena”, ressalta Tathiana,
acrescentando que a clientela
gosta e volta depois disso.
“É muito melhor fazer com-
pras em um ambiente agradá-
vel, não acha?”, completa.

Shoppings

Os shopping centers já
mantém uma tradição de se
enfeitarem nessa época do
ano e os frequentadores espe-
ram sempre por este momen-
to. Uma boa decoração, neste
caso, é fundamental para des-
pertar a curiosidade nas pes-
soas e o desejo de visitar o lo-
cal. Para este ano, o Boulevard
São Gonçalo, localizado em
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, aposta no te-
ma Marionetes do Natal. 

Segundo o superintendente
do empreendimento, Luiz Vaz,
a decoração deste ano remete
a natais do passado. Além dis-
so, investiram na instalação de
um carrossel para as crianças,
coreto e um pergolado, de on-
de os clientes podem apreciar
a decoração vintage. Vaz conta
que há sempre a preocupação
de ambientar o shopping con-
forme a época do ano e, nas
grandes datas do comércio, o
investimento é ainda maior. 

“No Dia das Mães e Namo-
rados, utilizamos cerca de
20% da receita anual. No Na-

tal, a média de desembolso
chega aos 40%”, diz o executi-
vo, lembrando que os cuida-
dos tomados na decoração
incluem usar sempre as cores
que remetem à data, como
verde e vermelho, além de es-
colher elementos visuais que
agradem ao cliente. 

“Qualidade, segurança e
encantamento são as pala-
vras-chaves das nossas deco-
rações. Trabalhamos meses
com os fornecedores para ofe-
recer um momento de magia
para as crianças e adultos”,
ressalta Vaz. Segundo o supe-
rintendente, o investimento
sempre dá resultado, já que
pesquisas de opinião enco-
mendadas pelo empreendi-
mento confirmam que a deco-
ração estimula a visita de clien-
tes ao Boulevard São Gonçalo.

Lojas pequenas 

Na primeira semana de no-
vembro, as lojas costumam já
estar prontas para as festas
de final de ano, mas, depen-
dendo do porte do local,  é
preciso começar a planejar
com antecedência. A loja de
roupas e artigos para decora-
ção asiáticos Balisun, com lo-
jas no Rio de Janeiro e Teresó-
polis, começou a se enfeitar
no início de outubro, conta a
proprietária Rafaela Oliveira.
“Uma decoração bonita sem-
pre atrai  bastante cliente,
pois estimula a curiosidade”,
opina a empresária.

Na avaliação de Rafaela, a
loja precisa estar sempre bem
decorada para atrair olhares
de novos compradores. Na vi-
trine, é importante ter sempre
elementos que chamem a
atenção. “Como meus produ-
tos são importados, estou sem-
pre me antecipando para que
tenha em meu estoque peças
suficientes para grandes datas
como essa”, observa. 

Além de enfeitar a loja, a
delicatessen Panemania tam-
bém investe em pães, doces e
embalagens com o tema na-
talino. Para a sócia da empre-
sa, Patricia Senna decoração
ajuda os clientes a absorver o
conceito da marca. 

Por lá, a decoração de Na-
tal começa a ser montada no
início do mês de novembro.
“Decoramos a loja em outras
épocas do ano também. É do
Carnaval ao Ano Novo”, diz.
Para as festas de final de ano,
Patrícia conta que separam
em torno de R$ 3 mil para in-
vestir  na decoração, o que
inclui desde bolas a mobiliá-
rio combinando.

“É preciso manter um foco
e avaliar que enfeites combi-
nam com seu público-alvo, lo-
calidade e tipo de loja”, indica
a sócia da Panemania.

Arrume-se, pois o Papai
Noel já está chegando

PREPARATIVOS

DIVULGAÇÃO

Na loja de Tathiana, todas as datas comerciais ganham decoração

Preparar a loja para o Natal é um incentivo a mais para os consumidores, dizem
lojistas. Ainda assim, é importante não exagerar para manter o estilo da marca

PRATELEIRA

Quando lhe oferecem mundo e fundos, saiba
que você dará muito em troca dos benefícios
oferecidos por bancos. Na maioria das vezes,
muito mais do que você pensa. Na obra, o autor
ensina como deve ser conduzido o
relacionamento com as instituições financeiras
com base nas regras editadas pelos reguladores.
A partir disso, é possível também compreender
como essa relação pode trazer retorno positivo.
No livro, é possível aprender como se livrar de
custos e tarifas desnecessários, bem como
entender o funcionamento de fundos de
investimentos, entre outras coisas.
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Relação com bancos
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