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SPFW: pequenos negócios
apostam em valor agregado

OPORTUNIDADE

LEITOR PERGUNTA

Que coisa! Nova polêmica do Enem. Redações nota
1000 exibem tropeços primários. Erros de grafia,
concordância, regência passam batido pela banca
examinadora. Pode? O Ministério da Educação diz
que sim. A sociedade esperneia.
Pais querem preparar os filhos para a vida real. No
mundo competitivo, só há lugar no topo para os
melhores. Os outros se acomodam nos degraus de
baixo . Vale a pergunta: quem escreve "enchergar",
"trousse" e "rasoavel" tem espaço no pódio? N ão.
Que tal r ecuperar o tempo perdido ? Vamos lá .

A turma do en- 
Ch ou x? Ops! A resposta é difícil. As regras são
poucas; os desafios, sem fim. No caso, os olhos
são o grande auxiliar. Eles fixam a grafia como a
câmera grava a imagem. Daí a importância da lei-
tura. No caso de "enchergar" e "rasoavel", deu bo-
beira na moçada. Sabe por quê? Elas se e n qua-
dram em duas normas pra lá de conhecidas. 

1. Depois do en-, o x pede passagem : enxada, en-
xoval, enxofre, enxaqueca, enxugar, enxame, en-
xerto. E, claro, enxergar. 

2. Respeito incondicional à família . No reino das
palavras, filho de peixe sabe nadar. Se o vocábulo
primitivo se grafa com determinada letra, as deriva-
das vão atrás : armazém (armazenar, armazena-
mento, armazenzinho), casa (casinha, casebre, ca-
sar, casamento), paralisia (paralisar, paralisante,
paralisação), atrás (atrasar, atras o , atrasado, trasei-
ro), viajar (viaje, eles viajem), razão (razoável) . 

O ch não foge à regra: cheio (encher, enchente,
encheção, enchimento), charco (encharcar, en-
charcado), chiqueiro (enchiqueirar) , chocalho
(enchocalhar), chafurdar (enchafurdar), chumaço
(enchumaçar). 

É singular sim, senhor 
"É fundamental que hajam debates de modo que
não hajam diferenças", escreveu um dos candida-
tos a vaga na universidade. Entrou no time dos
que dizem "houveram". Ambos se esquecem de
pormenor pra lá de importante. O verbo haver , no
sentido de ocorrer e existir , é impessoal. Sem su-
jeito, só se conjuga na 3ª pessoa do singular: É
fundamental que haja debates de modo que não
haja diferenças. Ho uve reclamações depois da di-
vulgação das notas do Enem. H avia 100 pessoas
na sala. 

Manhas da língua 
A coluna de domingo respondeu a pergunta do
leitor Carlos Matias. Ei-la: "Francisco é jesuíta. Ao
ser anunciado, lembrou a história da ordem no
Brasil. Educadores, eles se destacaram na cate-
quese dos índios. Minha pergunta: por que cate-
quese se escreve com s e c atequizar com z?" A res-
posta: "O sufixo-isar, com s, não existe. Só existe -
izar, com z. 

Na formação de verbos, o sufixo -ar pede passa-
gem. Se a palavra tem s no radical, as duas letri-
nhas se colam a ele. Assim: análi s e (anali s ar),
pesqui s a (pesqui s ar), atra s o (atrasar), repre s a
(repre s ar), bi s (bi s ar). Na ausência do s , a saída
é abrir alas para o -z. Às vezes, a lanterninha do al-
fabeto está presente no radical. O -ar cola-se a ela
( cicatri z , cicatri z ar; cru z , cru z ar). Sem o z,
aparece o glorioso -izar: canal (canalizar), aval
(avalizar), catequese (catequizar) " . 

Leitores ficaram com o pé atrás. O xis da confusão
foi o substantivo catequese . Se o danadinho tem s
no radical, por que o verbo é catequizar, com z? A
história tem tudo a ver com a localização do s. O
sufixo -ar não se cola a ele. Caso se colasse, o ver-
bo seria cateque s ar. Mas, não é catequesar. É ca-
tequizar. Reparou? O e virou i. O s bateu asas e
voou. Vá com Deus. O mesmo ocorre com ênfase,
enfatizar.

É correto dizer as micros na frase: as micros e pequenas
empresas? Se correto, é facultativo ou é obrigatório? Para mim,
o correto é micro.
DIONNE, LUGAR INCERTO 

O dicionário, Dione, registra micro em duas categorias. Uma:
substantivo (o micro, os micros, no sentido de microcomputador,
microcomputadores). A outra: elemento de composição (prefixo):
micro-história, microempresas, microsseleção. O dissílabo n ão
aparece como adjetivo. Daí por que se considera prefixo o
emprego em micro e pequenas empresas.
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"Uma boa risada é um raio 
de sol numa casa."

Thackeray
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Português
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Iniciado na segunda-feira, principal evento de moda do País terá a participação de 18
PMEs, que vão expor e comercializar seus produtos em uma loja apoiada pelo Sebrae

e, ao mesmo tempo, diversão
na hora de se vestir.

Atualmente a Liverpool
trabalha com duas campa-
nhas por ano – outono/inver-
no e primavera/verão. Para
cada uma delas são criadas
de sete a oito estampas exclu-
sivas da coleção. Também são
compostos outros modelos
seguindo a tendência da mar-
ca, que é voltada para a músi-
ca e cultura pop. 

Sempre por intermédio do
Sebrae, é a terceira vez que a
Liverpool leva seus produtos
para um evento de moda de
alto valor agregado. Na se-
gunda-feira, a marca esteve
na SPFW pela segunda vez
consecutiva –  além disso,
participou do Rio-à-Porter,
no ano passado.

Acessórios

A empresária Gabriela Fara-
co também aumentou a saída
de seus acessórios depois de
participar da São Paulo Fashion
Week. Seus brincos, colares,
anéis e pulseiras fizeram suces-
so e o volume de negócios cres-
ceu 29% depois de expor os pro-
dutos na loja Pop Up, em outu-
bro de 2012. Este ano, ela espe-
ra ter um retorno ainda maior
nos mais de 110 pontos de ven-
das em que está presente no
Brasil e exterior.

A empresária Maitê Vas-
concelos, dona da marca In
Love Fashion Tees, vai expor
neste ano pela segunda vez na
Pop Up e espera repetir os
bons resultados obtidos no
ano passado. Com ateliê em
Campos de Goytacazes (RJ), a
marca é especializada em ca-
misetas femininas e cada vez
mais conquista novos públi-
cos com a participação na
SPFW e outros eventos da área
de moda, como o Fashion Rio
e Rio-à-Porter. “No ano passa-
do, além de termos realizado
vendas fantásticas, consegui-
mos ampliar a visibilidade na-

cional da nossa marca com os
contatos que fizemos durante
o evento”, conta Maitê. 

Um dos efeitos da divulga-
ção da marca para novos
mercados, de acordo com a
empresária, é o aumento das
vendas e consultas pela in-
ternet, em linha com o perfil
antenado da clientela da In
Love. “Nossas clientes são
pessoas que pesquisam mo-
da e não apenas seguem as
tendências, mas procuram fi-
car à frente delas”, diz Maitê,
que atualmente tem um
grande número de compra-
dores na Região Nordeste,
além de São Paulo.

Programação

Os empresários que não
irão expor seus produtos no
SPFW vão cumprir agendas re-
lacionadas à pesquisa de ben-
chmarking. A ideia é que eles
possam perceber de perto –
dos desfiles ao backstage – tu-
do o que está envolvido na
apresentação de uma nova co-
leção, o que inclui cenografia,
maquiagem, atmosfera e o que
torna uma criação objeto de
desejo de seus consumidores.

Os empreendedores tam-
bém participarão de visitas
técnicas a uma revista espe-
cializada em moda para que
possam trocar informações
com os editores responsáveis
por selecionar o que será elei-
to como tendência em uma
grande publicação do setor. Os
empresários de pequenos ne-
gócios também irão a uma as-
sessoria de imprensa saber co-
mo funciona esse serviço e de
que forma a mídia pode ajudar
a agregar valor à sua marca.

Hoje, será realizado um
workshop com Paulo Borges,
idealizador da São Paulo Fash-
ion Week, para empresários,
parceiros e técnicos do Sebrae.
A proposta é ouvir de uma refe-
rência do setor dicas de como
trilhar uma bem-sucedida car-
reira no mundo da moda. Por
fim, as coleções criadas por al-
guns empresários estarão es-
tampadas nas páginas da revis-
ta Mag!, publicação apoiada
pelo Sebrae e que circula tam-
bém durante o evento.

Toda a ação do Sebrae na
SPFW é fruto de um convê-
nio entre  a  inst i tuição e  o
Instituto Nacional de Moda e
Design (In-Mod), que abran-
ge vários eventos no setor da
moda, como São Paulo Fash-
ion Week, Fashion Rio, Rio-
à-Porter, revista Mag! e Mo-
vimento HotSpot.

DA REDAÇÃO

R
esponsável por quase
6% do Produto Interno
Bruto (PIB) gerado pe-
la indústria de trans-

formação brasileira, o seg-
mento da moda vem a cada
ano atraindo atenção das mi-
cro e pequenas empresas
(PMEs). Em busca de maior
participação nesse mercado,
onde são movimentados, so-
mente no Brasil, mais de US$
60 bilhões ao ano, os peque-
nos negócios – aqueles que fa-
turam até R$ 3,6 milhões por
ano – buscam ampliar seus re-
sultados, recebendo apoio do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) para serem inseridos
na moda de alto valor agrega-
do, como a que a São Paulo
Fashion Week (SPFW ) apre-
senta a partir dessa semana.

Depois de uma temporada
no Parque Villa Lobos, o SPFW
retorna ao prédio da Bienal no
Parque Ibirapuera e abre a
temporada nacional de Verão
2013/14, consolidando a mu-
dança do calendário oficial da
moda brasileira, iniciada no
ano passado. Esta edição cele-
bra mais uma vez a natureza
criativa do Brasil e é concebi-
da e tem curadoria da dupla
Humberto e Fernando Cam-
pana. Grandes marcas do mer-
cado brasileiro, como Anima-
le, Tufi Duek, Cavalera, Forum,
Ellus, Triton, Osklen e Colcci,
entre outras farão desfiles no
encontro, dividindo espaço
com pequenos negócios de
uma forma diferente.

Durante o evento, o mais
importante da indústria da
moda brasileira e que será rea-
lizado até sexta-feira, 18 pe-
quenos negócios do segmento
de todo o País vão expor e co-
mercializar diretamente seus
produtos na loja Pop Up, um
estande com objetos de de-
sign e itens de edição limita-
da, produzidos exclusivamen-
te para o SPFW. Outros 60 em-
presários estão envolvidos em
ações de formação e capacita-
ção, como benchmarking e vi-
sitas técnicas.

“A moda brasileira já é refe-
rência no mundo e as oportu-
nidades de negócios que ela
oferece podem e devem ser
aproveitadas pelas micro e pe-
quenas empresas de confec-
ção, design, joias e bijuterias,
calçados, acessórios, entre ou-
tros”, afirma o presidente do
Sebrae, Luiz Barretto.

Oportunidade

O retorno é praticamente
certo para os empresários
que expõem na loja Pop Up.
Além das vendas no local, a
projeção que se  consegue

durante o evento costuma
impulsionar os negócios. Foi
depois de expor na SPFW no
ano passado que a marca ca-
tarinense de camisetas Li-
verpool caiu nas graças de
famosos, como atores, músi-
cos e VJs da MTV. Hoje, a em-
presa vem ganhando cada
vez mais destaque nesse uni-
verso de tendências. Os só-
cios Tiago Durante e Rafael
Lange comemoram. “Tive-
mos crescimento de pelo me-
nos 130% nas vendas no ano
passado em relação a 2011”,
revela Durante, acrescentan-
do que a Liverpool também
está presente em cerca de
150 pontos  de venda pelo
País, em lojas multimarcas.

Criada em 2008, a empresa
desenvolve estamparia para
camisetas e outros produtos,
como camisas, moletons, cal-
ças, bermudas e tênis, sempre
com modelagem e conceitos
exclusivos. Segundo os dois
sócios, o foco da marca é o pú-
blico que preza por qualidade

RONALDO GUIMARÃES/SEBRAE

A moda brasileira já é referência no mundo e
as oportunidades de negócios que ela
oferece podem e devem ser aproveitadas
pelas micro e pequenas empresas de
confecção, design, joias e bijuterias,
calçados, acessórios, entre outros.”

Luiz Barretto

Presidente do Sebrae
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