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LEITOR PERGUNTA

A morte da dama de ferro não reacendeu só discussões
econômicas e políticas. As linguísticas também gan-
haram espaço. Uma delas: como se escreve o adjetivo de-
rivado de Thatcher? A resposta remete à hereditariedade.
Na língua como na vida, quem veio antes pesa — e
muito. Por isso as palavras derivadas seguem as primiti-
vas. Sem vacilar, ficam no encalço de pai e mãe.
Se a primitiva se escreve com s, a derivada não hesita.
Vai atrás. Se com z, x, ch ou qualquer outra letra, tam-
bém. Pode ser adjetivo, verbo, substantivo. A regra vale
pra todos: atrás (atraso, atrasar, atrasado), exame (ex-
aminar, examinador, examinado), fazer (fazedor, fiz,
fez),cheio (encher, enchente), charco (encharcar, enchar-
cado), paralisia (paralisar, paralisante, paralisação).

Estrangeirinhas
Nem os nomes estrangeiros escapam. Mas lidar

com eles exige algo mais que o respeito à família. Os
importados ficam no meio do caminho. T êm um olho
na nacionalidade. O outro, na língua portuguesa. Em
outras palavras: respeitam a grafia original. Depois,
acrescentam os sufixos ou prefixos como se a palavra
fosse 100% verde-amarela.

O resultado é híbrido – meio lá, meio cá. Mas tem seu
charme. Veja: Freud (freudiano), Marx (marxismo, marx-
ista), Hollywood (hollywoodiano), Spielberg (sipelber-
guismo, spelberguiano), Kant (kantiano, pós-kantismo),
Byron (byronismo, byroniano), Shakespeare (shake-
speariano), Bach (bachianas), Hobbes (hobbesiano), Sar-
ney (sarneysismo), Taylor (taylorismo), Weber (weberni-
ano, pré-werberiano), windsurf (windsurfista), kart (kar-
tismo, kartódromo). E, claro, Thatcher (thatcherismo).

Resumo da ópera
Percebeu? A estrutura original do vocábulo per-

manece. A função dela é uma só — transmitir o signifi-
cado da palavra. É como o sobrenome. Com ele se
identifica a família.

Sem pedigree
Repórteres levaram baita susto. Precisaram escrever

expressão pra lá de conhecida. Ao fazê-lo, receberam
puxão de orelha do editor. O responsável pela revista
criticou a desatualização da moçada. Pra se peniten-
ciar, eles não tiveram saída. Consultaram o dicionário.
Surpresa! O pai de todos nós grafou "calcanhar de
aquiles". Assim, sem hífen e letras minúsculas.

É isso. A reforma ortográfica cassou o tracinho das
composições de três ou mais palavras ligadas por
preposição, conjunção, pronome. É o caso de pé de
moleque, tomara que caia, mula sem cabeça, bicho de
sete cabeças, dor de cotovelo. É o caso, também, de
calcanhar de aquiles.

A minúscula não tem relação com a reforma. Nome
próprio que vira comum perde o pedigree. Vira-lata,
escreve-se com a inicial minúscula: castanha-do-pará,
castanha-do-brasil, joão-de-barro, joão sem braço,
malhação do judas, banho-maria, maria, vai com as
outras, louva-deus , deus-dará .

De múmias e tropeços
Hugo Chávez seria embalsamado. Teria o destino dos

faraós, de Mao, Lenin, Evita Perón. Nada mal. Seria uma
glória d eixar o corpo à mostra, com aparência de vivo.
Mas, como diz o outro, o homem põe e Deus dispõe. As
providências vieram tarde. Abortaram o sonho.

A GloboNews aproveitou a oportunidade. Fez bela
reportagem sobre personagens que,  ao longo da
história, receberam tal homenagem. A pesquisa séria,
as imagens atraentes e a narração perfeita tiveram um
senão — o tropeço na formação de palavras. A re-
portagem falou em "embalsamento". Bobeou. O pre-
fixo -mento se acrescent a ao radical do verbo. Assim:
embalsamar (embalsamamento), banir (banimento),
casar (casamento).

Saiu no Correio : "O papa Francisco comprimentou pessoalmente
vários católicos". Cumprimentando o repórter pela bela matéria,
sugiro a ele que dê uma olhadinha no dicionário e veja a diferença
entre cumprimento e comprimento . Com uma ajudinha do pai dos
burros, teremos excelentes matérias no futuro.
JOÃO MANOEL MOREIRA APARECIDA, TAGUATINGA

Ops! A língua é cheia de trapaças. Sem atenção,
caímos em ciladas e mais ciladas. Vale prevenir. Em
cumprimento e comprimento, uma letra faz a
diferença. C o mprimento é extensão, distância
(comprimento da saia, comprimento da estrada).
Cumprimento, saudação ou ato de cumprir
(cumprimento de cabeça, cumprimento caloroso,
cumprimento da portaria). 
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» NAIRA SALES

A recessão econômica
nos países desenvolvi-
dos atraiu há alguns
anos a mira das princi-

pais marcas de alto luxo glo-
bais para os países emergen-
tes. O Brasil observa a prolife-
ração de shoppings destinados
a esse público e muitos lojistas
estão se especializando para
oferecer atendimentos perso-
nalizado e discreto para esses
clientes tão exigentes. Segun-
do empresários do segmento,
trabalhar com clientes VIPs
tem suas vantagens, já que
nem sempre é necessário con-
vencer o consumidor a fazer a
compra, como ocorre na maio-
ria das lojas, já que ele já chega
sabendo exatamente que tipo
de peça está procurando.

Segundo o consultor de ne-
gócios especializado em con-
sumo de luxo da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV ), Lucien
Geargeoura, houve uma de-
mocratização do consumo de
artigos de luxo no Brasil, antes
eram reservado a poucas pes-
soas. Ainda assim, alerta Gear-
geoura, esses consumidores
não estão apenas interessados
na marca, mas, sobretudo, na
qualidade do produto. “Todo o
trabalho do lojista deve ser vol-
tado para isso. A classe AAA é
exigente e sabe identificar de
um produto tem ou não a qua-
lidade que procuram”, diz
Geargeoura, acrescentando
que a competição nesse seg-
mento vem se acirrando.

O consultor alerta para o fato
de que tudo tem seu ciclo, por
isso, as marcas de luxo devem
ser cautelosas com os excessos.
"Não adianta querer vender
muito. O trabalho dos empresá-
rios deve ser voltado para ações
que venham a tornar os clientes
fiéis à marca”, recomenda Gear-
geoura, lembrando que bara-
tear o preço dos produtos pode
ser um tiro no pé. 

De acordo com Geargeou-
ra, com a crise na Europa, o
Brasil se tornou alvo das prin-
cipais marcas internacionais,
que escolheram o País, assim
como os demais emergentes,
para expandirem seus negó-
cios e fugirem da recessão na
zona do euro. “O cenário eco-
nômico brasileiro está entre os
mais promissores do mundo
para esse segmento. Ainda as-
sim, apesar da crise, o merca-
do europeu de luxo continua
bem”, destaca o consultor, lem-
brando que, no Brasil, já exis-
tem marcas locais destinadas a
esse público. “E com nível in-
ternacional”, completa.

Vestuário

Dona da Pathisa Notte, loja
de moda feminina especializa-
da em vestido de festas, a esti-

lista Patrícia Barreto diz que te-
ve a ideia de montar uma mar-
ca destinada ao público AAA
porque viu que existia uma
procura grande para roupas
para ocasiões especiais como
casamentos, batizados, forma-
turas e eventos sociais. "Tam-
bém trabalhamos com um mix
de estilistas nacionais, que tra-
balham com a alta costura e
participam das principais fei-
ras de tecidos e aviamentos in-
ternacionais, trazendo ten-
dências de luxo e aprimora-
mento das peças", explica a
empresária, que tem uma loja
localizada no Shopping Citta
América, na Barra da Tijuca. 

Para divulgar a marca e cati-
var clientes tão exigentes, Patrí-
cia aposta em ações de marke-
ting e publicidade em mídias
sociais, além de realizar atendi-
mentos com hora marcada com
estilistas da empresa e promo-

À prova de crise, setor
possui especificidades

MERCADO DE LUXO

ver desfiles e mini coquetéis
com lista formada por pessoas
selecionadas a dedo. 

No ano passado, segundo a
empresária, as vendas da Pathi-
sa Notte subiram 25% frente ao
ano anterior. "Esperamos man-
ter pelo menos o mesmo cresci-
mento este ano", afirma a em-
presária. Ela reconhece que,
embora o faturamento esteja
em alta, é muito importante es-
tar atualizado com as tendên-
cias da moda, principalmente
internacional, para fidelizar a
clientela. “Eles viajam muito e
veem tudo isso no exterior.” 

Para a estilista, o publico AAA
é mais exigente porque sabe
exatamente o que procura. "Eles
buscam qualidade, exclusivida-
de e excelência no atendimento.
Por isso, temos acordos de ex-
clusividade no Rio com os esti-
listas que trabalham conosco”,
garante a empresária.

Exclusividade

Fundada em 1977, a loja de
joias Sara tem muitas celebrida-
des entre seus clientes e aposta
na exclusividade das peças para
cativar os clientes. Segundo um
dos sócios, David Zilberman, a
empresa nasceu com o objetivo
de atingir a classe AAA. "Hoje,
estamos presente no Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Porto Alegre."

Para fidelizar o público, a
empresa realiza ações de ma-
rketing constantes para não só
ampliar, mas atualizar o cadas-
tro de clientes. "Além do nosso
catálogo anual criado por uma
das sócias da empresa, mante-
mos a página da empresa em
rede sociais atualizada, o que
vem nos trazendo bom retor-
no", afirma o sócio da Sara.

Segundo Zilberman, 2012 foi
um ano complicado por conta
da desvalorização do real, mas o

faturamento do final do ano
ajudou a melhorar o resultado
da marca. “Em relação a 2011, as
vendas subiram 12%”, disse o
empresário, que aposta na aber-
tura de uma boutique espe-
cializada na comercialização de
relógios Rolex no Fashion Mall,
um dos shoppings mais requin-
tados do Rio. “A nova loja deve
incrementar nossas vendas e ra-
tificar nossa posição como a
maior revendedora de relógios
de luxo do Brasil", completa.

Outra loja que também ga-
rante exclusividade para publi-
co AAA é a Via Flores, multimar-
cas já tradicional no circuito ca-
rioca e que trabalha com as mar-
cas internacionais Kate Spade,
Isolda, Zac Posen, DVF, Mat-
thew Williamson, além de ou-
tras nacionais, como Coven,
Reinaldo Lourenço, Gloria Coe-
lho, Patricia Viera. “Temos ainda
uma linha de produto assinada
por nós”, conta a dona da Via
Flores, Joana Nolasco, que tem
uma unidade no Leblon. 

Segundo Joana, a Via Flores é
um projeto da sua avó, que
criou a marca em 2000. A em-
presária conta que o mercado
de alto luxo no País já era muito
promissor naquela época. "Es-
se nicho de mercado sempre foi
uma paixão e ele envolve mui-
tas coisas. Não são só os mode-
los de roupas. Pensar o ato de
venda também inclui desejo,
ambientação e criação. É um
mundo de muitas possibilida-
des e isso que nos atrai", analisa

Paparico

De acordo com Joana, a Via
Flores aposta em projetos ino-
vadores para se aproximar de
seus clientes. Por isso, há uma
história por trás de cada even-
to de lançamento promovido
pela empresa, além de um mo-
tivo diferente para cada cole-
ção, com conceitos que ren-
dem ações cativantes para um
público que adora ser papari-
cado. "Temos que sempre es-
tar um passo a frente, mos-
trando o novo", afirma.

Para o lançamento da loja
virtual da Via Flores, Joana levou
alguns clientes para uma pop
up store (espaço comercial tem-
porário, usado para lançamen-
tos e abertura de mercados) no
shopping Fashion Mall. “Pude-
mos analisar de perto o com-
portamento de consumo do
nosso público-alvo. Além disso,
usamos a tecnologia do QR co-
de, o que permitiu às clientes
comprar roupas pelo celular. O
resultado foi ótimo”, relembra.

Outro exemplo de inovação,
lembra a empresária, ocorreu
no lançamento da coleção de
inverno 2013. “Fizemos uma
parceria com a estilista Patri-
cia Vieira e o artista plástico
Bruno Bogossian, que grafitou
alguns itens da loja, unindo a
interatividade da ação com ex-
clusividade no produto",

Para Joana, os clientes AAA
estão sempre buscando o que
é diferente e exclusivo. "Eles
compram com paixão, então o
produto precisa encantar. Ao
mesmo tempo, são muitos exi-
gentes em termos de qualida-
de", afirma a empresária,
acrescentando que eles não se
satisfazem apenas com as ten-
dências proporcionadas pelas
redes fast fashion. “São clien-
tes que não podem errar e não
querem ter que comprar de
novo", completa Joana.

A empresária também espe-
ra por bons resultados esse ano.
Seu otimismo se baliza na boa
exposição do Rio de Janeiro no
cenário nacional e internacio-
nal. "Já abrimos o ano com um
crescimento em relação ao ano
passado. O Rio é uma referência
em life style e tentamos passar
isso para nossos clientes”, diz.

DIVULGAÇÃO

Joana: público AAA é exigente e busca exclusividade acima de tudo

Foco na qualidade dos produtos e no atendimento personalizado aos clientes são
pré-requisitos básicos para marcas destinadas a esse público, dizem especialistas
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




