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LEITOR PERGUNTA

A história vem dos egípcios. O país dos faraós se notabili-
zou pela conservação do corpo. Museus estão povoados de
múmias. A Rússia e a China imortalizaram os líderes nos
tempos modernos. Na Praça Vermelha, em Moscou, exibe-
se Lenin. Na Praça da Paz Celestial, em Pequim, impera
Mao Tsé-tung.
Agora, chegou a vez da América. A Venezuela saiu na fren-
te. Vai expor o corpo de Hugo Chávez para sempre. Como?
O presidente que se foi aos 58 anos será embalsamado.
Ops! Que surpresa! Ao comentar a novidade, muitos escre-
veram sobre o "embalsamento". Bobearam. Embalsamen-
to vem de balsa. É o ato de pôr em balsa. O nome derivado
de embalsamar tem uma sílaba a mais. Por quê? O sufixo
-mento se cola ao radical sem o r . Assim: casar (casamen-
to), livrar (livramento), carregar (carregamento), embal-
samar (embalsamamento).

Quilinhos a mais 
É música americana pra lá, cinema americano pra cá, via-
gens a Miami & cia. pra lá e pra cá. A proximidade conta-
gia. Impõe moda e muda hábitos. É o caso da comida. Ba-
tatinha frita, sanduichões e baldes de refrigerante passa-
ram a fazer parte da vida verde-amarela. O resultado não
demorou: caminhamos a passos largos para a obesidade. 
O governo decidiu agir. Lançou campanha contra os qui-
los a mais de crianças. O alvo são as escolas. As cantinas
têm de colaborar na reeducação alimentar. Ao falar no
assunto, uma dúvida assaltou pais, professores e repórte-
res. Trata-se de pronúncia nota 10 de obeso. Ora se ouve
obêso. Ora obéso. E daí? O dicionário autoriza as duas
formas. Qual a melhor? A mais natural — como a maioria
dos moradores da região prefere. A maioria, aí, não é bur-
ra. É poderosa. 

Acertos que garantem vagas 
Demais ou de mais? As duas formas existem. Ambas
soam do mesmo jeitinho. Quando usar uma ou outra? A
resposta só pode ser uma. Depende do emprego. 
Use d emais em três oportunidades: 

1. no sentido de muito, escessivamente: Comeu de-
mais, fala demais, bonita demais. 

2. na acepção de ademais, além disso: Na viagem, este-
ve em museus, foi ao teatro, visitou amigos, fez compras.
Demais, proferiu duas conferências. 

3. como pronome indefinido, com sentido de os restan-
tes: Cinco dos presentes levantaram-se. Os demais per-
maneceram sentados. 
De mais , assim separadinho, se opõe a de menos : Ele
disse palavrão? Nada de mais. Até aí, nada de mais. Rece-
bi troco de mais, não de menos. A Justiça luta com este
dilema — processos de mais, juízes de menos. 

Curiosidade 
Temístocles Castro escreve: "Observo que nem todo
mundo conhece o absurdo plural de caráter . Caracteres
é tão estranho que muitos fogem dele. Eu mesmo, no li-
vro Lia , escrevi que as `mãos são mau caráter´. Lya Luft e
Carlos Abbenseth, ao traduzir O homem medíocre , do
alemão Muzsil, nas págs. 52 e 53, usam `caráteres´ como
plural de caráter. Bem, interessante. Achei ousado, mas,
frente ao inusitado caracteres, alguém tem de ousar". 

Atrás ou detrás? 
RAFA SANTOS CRUZ, LUGAR INCERTO 

Depende da regência. Compare os verbos correr e sair: Correr atrás do
prejuízo? Nem pensar. Corra atrás do lucro. Fuja do prejuízo. O leão saiu de
trás da árvore. Foi um susto. 

******  

Li no jornal: "Uma multidão, a maioria vestida de vermelho, percorreram
ontem as ruas de Caracas atrás do caixão com o corpo do presidente Hugo
Chávez, cujo local de sepultamento é ainda incerto". O certo não seria:
"Uma multidão, a maioria vestida de vermelho, percorreu ontem as ruas de
Caracas"? Por favor, esclareça-nos. 
ROBERTO DE DEUS, BH 

Ops! Trata-se da concordância do coletivo. Na época em que o professor
ensinava e o aluno aprendia, a moçada sabia na ponta da língua: sujeito
coletivo exige o verbo no singular. Assim: O povo aplaudiu. A boiada seguiu
a trilha. A matilha raivosa perseguiu o intruso. Uma multidão percorreu as
ruas de Caracas. 

******  

Há uma dúvida que carrego há muito tempo. Volta e meia, principalmente
em narrações automobilísticas, ouço assim dizer: os três primeiros
colocados são a, b e c. O correto não seria os três mais bem colocados? 
HAROLDO BORGES SOARES, LUGAR INCERTO 

A língua, você sabe, é um sistema de possibilidades. Democrática, permite
que se diga a mesma coisa de jeitos diferentes. É o caso. Você pode dizer os
três primeiros colocados, os três mais bem colocados, os que vão para o
pódio. E por aí vai. Escolha. 

Nós também temos

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"O verdadeiro escritor nada tem a
dizer. O que ele tem é apenas uma

maneira de dizê-lo." 

Alain Robbe-Grillet

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

DA REDAÇÃO

O
s chocolates já ganha-
ram posição de desta-
que nas vitrines e a
temporada para enco-

mendas está aberta. A Páscoa
será comemorada em 31 de
março e a oportunidade de lu-
crar mais já bate na porta dos
empreendedores. Para apro-
veitar bem essa data, no en-
tanto, é preciso se planejar.

As vendas de produtos tí-
picos de Páscoa, como ovos
de chocolate, bacalhau, bebi-
das, azeites, entre outros, de-
vem crescer em termos nomi-
nais 7,1% em comparação
com a mesma data do ano
passado, aponta estimativa
da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras).

Segundo o levantamento,
59,7% dos empresários do se-
tor projetam vendas superio-
res às do ano passado, enquan-
to 5,6% estimam faturamento
semelhante a 2012. A Páscoa é
o segundo principal período
de vendas dos supermercados,
somente atrás do Natal.

De acordo com a pesquisa,
todos os produtos analisados
tiveram aumento, em termos
de volume, nas encomendas
com os fornecedores, casos de
refrigerante (8%), peixes em
geral (7,3%), ovos de Páscoa
(6,5%), chocolates em geral
(6%) e cervejas (5,9%).

Os consumidores encontra-
rão nas prateleiras dos super-
mercados preços mais altos
este ano em relação a 2012. Os
maiores reajustes foram em
cervejas (8%), refrigerantes
(7,8%), ovos de Páscoa (7,6%),
peixes em geral (6,3%) e vi-
nhos nacionais (5%).

Planejamento

Consultor de marketing do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo (Sebrae-SP), Mar-
celo Sinelli comenta que a Pás-
coa movimenta o comércio a
partir da primeira semana de
março. “Os empresários têm
um mês para vender bastante.
O que sobrar após o dia 31 será
encalhe e terá grande desvalo-
rização", explica.

Devido à sazonalidade da
data, o empresário deve calcu-
lar muito bem suas compras.
Para isso, consultar o histórico
de vendas e informar-se sobre
as perspectivas do mercado
são importantes iniciativas
que evitam chegar no dia 1º de
abril com coelhinhos e ovos
sobrando no estoque.

A empresária Cida Tonho-
lo, de Santa Fé do Sul (SP),
trabalha há 12 anos no ramo
de chocolates e tem a ajuda
da filha para conseguir aten-
der à demanda da Páscoa.
“Nesse período, tenho au-

mento de 10 a 20% nas ven-
das. Assim, trabalhamos aos
sábados e domingos para con-
seguir produzir tudo", diz.

Para atrair consumidores,
ela contrata duas pessoas pa-
ra entregar panfletos na cida-
de, além de anunciar no jor-
nal. Cida pontua que é preciso
garantir a qualidade dos pro-
dutos para fidelizar os clien-
tes. “Trabalho sempre com
produtos de primeira e insta-
lei ar-condicionado nos cô-
modos em que armazeno os
chocolates, o que preserva
também a aparência dos
ovos”. Para evitar atrasos na
entrega, a empresária encerra
as encomendas na segunda-
feira antes do domingo de Pás-
coa e sempre faz algumas uni-
dades extras para atender aos
clientes que deixam as com-
pras para a última hora.

Dicas de venda

Caso a empresa precise
contratar funcionários tem-
porários para o período, é im-
portante lembrar que treina-
mento é fundamental. Os no-
vatos precisam conhecer mui-
to bem o portfólio de produ-
tos, sabendo as característi-
cas de cada item que venderá.
No caso do chocolate, todos
os vendedores precisam co-
nhecer a tabela nutricional.
"Também é importante criar
incentivos para aumentar a
produtividade. Prêmios e co-
missões são bem-vindos”, re-

comenda Sinelli.
A inventividade também é

um item fundamental. “O que
destaca o pequeno negócio do
grande é a possibilidade de
customizar e se diferenciar.
Usar e abusar da criatividade e
não se restrinjir a vender ape-
nas ovos de Páscoa é uma boa
pedida”, avalia Sinelli. O con-
sultor também recomenda
pensar em opções de presen-
tes com a temática da Páscoa,
que vão além do chocolate.
“Montar kits para presentear,
que podem conter flores ou
perfume, por exemplo, além
do chocolate, ou coelho de pe-
lúcia”, exemplifica.

O consultor explica tam-
bém que não é só quem vende
chocolate que pode lucrar com
a Páscoa. “Pense em como re-
lacionar seu carro-chefe com a
data, mesmo que seu negócio
não tenha ligação direta com a
Páscoa. Não deixe de entrar no
clima e use decoração temáti-
ca, por exemplo", diz Sinelli,
para quem é importante mos-
tra que a loja está atual e sinto-
nizada com o momento. "Isso
atrai a clientela e gera uma
percepção positiva. Outra ação
que vale a pena é presentear
clientes com bombons ou cai-
xinha de chocolates, incluindo
uma mensagem de Feliz Pás-
coa”, completa.

Shoppings

A prova máxima de que é
possível lucrar na Páscoa mes-
mo não atuando em segmen-
tos diretamente ligados à te-
mática da data é dado pelos
shoppings, que têm estabele-
cimentos de setores variados
e, a cada ano que passa, inves-
te ainda mais em campanhas
promocionais no período.

Diretora de marketing da
Partage Shopping Centers, que
administra o Boulevard São
Gonçalo, no Rio de Janeiro,
além do West Shopping Mosso-
ró e do Natal Norte Shopping,
no Rio Grande do Norte, e do
Boulevard Shopping Campina
Grande, na Paraíba, Roberta
Veloso reconhece que as ações
de marketing são voltadas para
os lojistas ligados a segmentos
sensíveis à Páscoa, mas que, no
final das contas, todos se bene-
ficiam. “Em todos os nossos
shoppings ocorre aumento do
fluxo de clientes nos dias ante-
riores à comemoração. Com is-
so, todos os lojistas têm a ga-

nhar com a data”, afirma.
No Boulevard São Gonçalo,

entre as ações previstas estão a
distribuição de bombons no
shopping, no domingo de Pás-
coa. Além disso, será feito um
sorteio de uma cesta com ovos,
trufas e barras de chocolate nas
redes sociais na semana que
antecede a data. “Privilegiamos
as novas mídias justamente
por serem um canal de intera-
ção com o cliente, um verda-
deiro termômetro para traba-
lhar o encantamento e trans-
formar a experiência de com-
pra”, conta Roberta, destacan-
do que a mídia espontânea ge-
rada nesses meios é valiosa.

De acordo com a executiva,
a expectativa de vendas é mui-
to positiva para a Páscoa de
2013, com alta estimada de
20% em relação a igual perío-
do do ano passado. “Estamos
muito otimistas graças à ma-
turação do shopping, que
completou dois anos no últi-
mo mês de novembro, e ao
crescimento do público no de-
correr deste tempo”, comenta.

Zona Oeste

No Bangu Shopping, locali-
zado no bairro do mesmo no-
me, no Rio de Janeiro, a ex-
pectativa para Páscoa tam-
bém é positiva. “A estimativa é
de alta de 20% nas vendas”,
afirma o superintendente da
unidade, Luis Antonio Mar-
ques. “Nosso otimismo se ba-
liza na abertura recente de
novos pontos de venda e pela
comunicação de compra an-
tecipada”, completa Marques.

Entre as ações previstas no
Shopping Bangu para incre-
mentar as  vendas estão a
criação de um espaço temá-
tico de entretenimento in-
fantil e diversas promoções
em lojas como Cacau Show,
Chocolates Brasil Cacau, Le-
cadô e outras que possuem
produtos relacionados.

“Algumas já estão aconte-
cendo e outras deverão vigorar
no fim de semana da Páscoa”,
revela o executivo, acrescen-
tando que as mídias sociais
também estão tendo iniciativas
específicas de divulgação.
“Além de ações promocionais
dos lojistas, estamos usando o
canal para divulgar atrações in-
fantis, como a peça Hoop – o
coelhinho da Páscoa, que será
encenada no domingo de Pás-
coa”, conta.  (Com Sebrae-SP)

Páscoa é oportunidade
para gerar mais lucro

VAREJO

DIVULGAÇÃO

A estimativa é de alta de 20% nas
vendas. Nosso otimismo se baliza
na abertura recente de novos
pontos de venda e pela
comunicação de compra
antecipada”.

Luis Antonio Marques
Superintendente do Bangu Shopping

Empresas que não vendem chocolate também podem explorar a data e elevar as vendas.
Ações simples, como brindes temáticos, são ações importantes para cativar a clientela
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 mar. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




