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LEITOR PERGUNTA

A Maratona de Boston chegava ao fim. Faltavam os retar-
datários. Aí, bum! Bum! Bummmmmmmmmmmm! Que
medão! Três pessoas morreram. Mais de 140 ficaram feri-
das. O que foi? Teria sido ataque de terroristas domésticos?
Ou de estrangeiros? Ninguém sabia ao certo. No pânico
generalizado, só havia um a certeza. Terrorismo e atletismo
rimam. Mas não dialogam.
Enquanto as respostas não vêm, vale a curiosidade. De onde
vem a palavra maratona? Vem da Grécia. Na terra de Zeus,
Matahhón era uma aldeia na Ática. Cinco séculos antes de
Cristo,virou modalidade esportiva em homenagem ao soldado
Aristion. Foi pra lá de merecida. A criatura per correu a pé 42
quilômetros — de Maratona a Atenas.Sabe pra quê? Pra dar es-
ta boa notícia:a vitória dos gregos sobre os persas.Ao cumprir a
obrigação,bateu pernas e morreu.Mas a glória ficou.

Um pé lá, outro cá
Qual é a do verbo explodir? Ele joga no time dos que trabal-
ham em tempo integral? Ou parcial? Em bom português: o
trissílabo se conjuga em todas formas? Ou só em algumas? A
dúvida se explica. O barulhento vive período de transição.
Houve tempo em que só pertencia à equipe dos defectivos. C
onjugava -se nas formas em que o e ou o i seguiam o d (explo
de , explo di mos, explo di rá). Mas, como tudo muda, ele en-
saia tornar-se regular . Quer se flexionar em todas as pessoas,
tempos e modos. Assim: eu explodo, ele explode; eu explodi,
ele explodiu; que eu exploda, ele exploda. E por aí vai.
Superdica: Seja prudente. Em avaliações , jogue no time
conservador. Considere explodir pra lá de preguiçoso.

Explosão raivosa
S, x ou z? Todos reclamam. Esperneiam. Explodem de rai-
va. Com razão. As três letras podem soar do mesmo jeitin-
ho. É o caso de casa, exame e certeza. Nós acertamos a
grafia por uma razão simples: fotografamos com os olhos a
forma correta. Ela fica gravada. Mas, às vezes, a dúvida
bate. Como safar-se? A saída é pedir ajuda ao dicionário.
Na falta do paizão, algumas regras dão alívio.
Uma delas: substantivos derivados de verbos terminados
em -dir escrevem-se com s : explodir (explosão), implodir
(implosão), confundir (confusão), dividir (divisão), con-
tundir (contusão), evadir (evasão), invadir (invasão),
aderir (adesão), fundir (fusão), difundir (difusão).

Xô, atraso!
Pernas, pra que te quero? "Pra correr", respondem os
maratonistas. Eles correm atrás de medalhas. Ou atrás das
primeiras classificações. Ou, simplesmente, atrás do praz-
er de participar da competição. A gente corre atrás de rec-
ompensas que massageiam o ego. Mas há quem corra
atrás do prejuízo. Pode? Há gosto pra tudo. Convenhamos:
melhor correr atrás do lucro, não?

Por falar em prejuízo…
Prejuízo tem acento porque o i  preenche quatro
condições. Uma: é antecedido de vogal. Outra: forma
sílaba sozinho ou com s. Mais uma: é tônico. A última:
não é seguido de nh: sa-í-da, ca-í, e-go-ís-ta, al-tru-ís-
ta . Mas: rainha, bainha, campainha.
Na quebra de ditongo, o u joga no time do i . Invejoso,
pede acento nas mesmas condições: ba-ú, ba-ús, Gra-
ja-ú, sa-ú-de, a-ta-ú-de.

Quebra-cabeça
Quer ganhar um bombom Godiva? Então diga por que
des-tru-i-ção não tem acento. Antes de responder, leia as
quatro condições impostas para a quebra de ditongo.

Sem confusão
Olho vivo, moçada. Confundir é proibido. O u e o i pe-
dem acento quando quebram ditongo. Não é o caso de
a-qui , a-li, a-ba-ca-xi, par-ti, di-vi-di, ca-ju, u-ru-bu,
bam-bu, ma-ra-ca-tu.

É ditongo sim, senhor
O bolso é a parte mais sensível do corpo? Vá lá. Mas ele
disputa o pódio com o ouvido. Evite otites. Gratuito,
fortuito e circuito mantêm o ditongo. O ui não se sepa-
ra: gra-tui-to, for-tui-to, cir-cui-to.

Gostaria de saber se há pleonasmo no lema do governo federal: "Brasil,
país rico é país sem pobreza".
PEDRO JHEMYSON, LUGAR INCERTO

Há países ricos com povo pobre. O Brasil serve de
exemplo. Na ditadura, os militares diziam que precisavam
deixar o bolo crescer para então incluir a população. O
Tesouro nadava em riqueza. Mas boa parte dos brasileiros
afundava na miséria. Dilma joga no time contrário. Afirma
que um país só é rico se o povo também for. Inspira-se
talvez na Dinamarca, Suécia, Noruega. Chegará lá?

Pernas, pra que 
te quero?

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

"Mantenha a cabeça fria se quiser
ideias frescas."

Barão de Itararé

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

A o longo do ano, há sem-
pre aqueles períodos
sem datas comemora-
tivas no comércio que

costumam impulsionar as ven-
das. Abril se enquadra nesse
momento de entressafra e, pa-
ra tentar incrementar os negó-
cios, os lojistas promovem pro-
moções para não verem pro-
dutos encalhados nas lojas. Se-
gundo especialistas em marke-
ting e varejo, planejamento é
fundamental para driblar épo-
cas de baixa no faturamento.

A professora de marketing
na Unicarioca, Maura Xerfan,
indica que uma boa forma de
se preparar para um mês sem
datas comemorativas é criar
promoções alternativas nas
redes sociais, nas áreas de
eventos dos shoppings e gale-
rias, bem como no interior da
própria loja. Outra ideia é pro-
mover desfiles com as novida-
des da coleção da nova esta-
ção, por exemplo. "Seria como
se o lojista criasse sua própria
data comemorativa, algo co-
mo o ‘lançamento da coleção’
ou ‘desfile de outono, conheça
as tendências’”, recomenda.

Segundo Maura, a empresa
deve fazer o planejamento em
cima do desempenho de ven-
das do ano anterior. "O calen-
dário de datas comemorativas
pode e deve ser planejado, as-
sim, como a ausência dessas
datas pode ser observada e
preenchida", diz a consultora. A
antecipação é sempre reco-
mendável, pois minimiza riscos
e produz decisões mais estrutu-
radas. "Vale sempre a máxima
‘prevenir é melhor do que re-
mediar’", afirma a consultora.

Na avaliação da professora
da Unicarioca, os shoppings
vivem cheios durante o mês de
abril, mas as pessoas não es-
tão gastando muito. “Elas fre-
quentam a praça de alimenta-
ção e procuram lazer com a
comodidade do estaciona-
mento, mas na hora de consu-
mir nas lojas, pouco gastam”,
diz Maura, ressaltando que
uma dobradinha que costuma
atrair o consumidor é a conve-
niência e segurança dos cen-
tros comerciais. “especialmen-
te quando o dinheiro está mais
curto, depois dos gastos com
um feriado ou uma data co-
memorativa", completa.

Dúvidas

A fim de evitar prejuízos, a
realização de promoções para
atrair os consumidores tor-
nam-se mandatórias em meses
sem datas comemorativas no
varejo. Além de reduzir preços,
Maura defende que é preciso
recorrer à criatividade para
chamar a atenção do público-

alvo. "Em tempos de CRM (Cus-
tomer Relationship Manage-
ment ou gestão de relaciona-
mento com o cliente, em tra-
dução livre), é primordial esta-
belecer contato direto com o
cliente", recomenda Maura, ci-
tando como exemplo ações de
relacionamento em mídias so-
ciais e envio de e-mail marke-
ting, entre outras iniciativas.

De acordo com o consultor
e autor do livro Administração
de Varejo (Elsevier), Fauze Na-
jib Mattar, abril é tradicional-
mente um mês fraco, pois os
consumidores estão se recu-
perando dos gastos efetuados
no Natal e do início do ano, co-
mo material escolar, matrícula
na escola, Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU) e Imposto
sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA). “Além
disso, a economia brasileira
vem andando de lado, apre-
sentando em 2012 um cresci-
mento muito pequeno, o que
deixa os consumidores preo-
cupados em consumir e não
ter recursos depois para pagar
a conta”, analisa.

Planejamento

Com quase seis anos no
mercado, os irmãos Thiago e
Rodrigo Oliveira, donos da
marca de moda masculina
Uníti Rio, iniciam cada ano
com uma pesquisa de como
será o calendário do varejo,
justamente para se planejar
para os períodos de entressa-
fras. "Com o planejamento,
trabalhamos com o risco redu-
zido nessas épocas de entres-
safra, minimizando assim um
possível prejuízo", diz o sócio
Rodrigo Oliveira.

A loja de roupa infantil J´ore
está promovendo este mês um
bazar para aquecer as vendas.

Planejamento para fugir
da entressafra do varejo

ESTÍMULO

Para a empresária e dona da
marca, Renata Martins, existem
lados positivo e negativo em
não haver datas comemorativas
em abril. “De um lado não te-
mos feriados prolongados, co-
mo a Páscoa, o que mantém os
clientes em potencial perto do
ponto de venda. Em compensa-
ção, não há um impulso de ven-
das, não existe um motivo para
estimular a compra", conta.

Já a grife de moda feminina
Missiza, que atua há sete anos
no mercado, diz que não cos-
tuma sofrer muito com os cha-
mados períodos de entressa-
fra. Para minimizar perdas nas
vendas, a empresa faz diversas
ações todos os meses para que
não sejamos pegos de surpre-
sa, conta a sócia da marca, Si-
mone Oelsner. "Criamos as
nossas próprias datas come-
morativas. Em abril, por exem-
plo, fizemos uma tarde espe-
cial com bebidas e comidas
para os clientes em cada uma
de nossas lojas, o que nos aju-
da a fidelizá-los", afirma. "Ou-
tra ação que a empresa sem-
pre faz é, ao final de todos os
meses, convidar as clientes
aniversariantes para uma co-
memoração especial em nos-
sas lojas", completa.

Para Simone, cada mês tem
sua característica, o que obri-
ga a Missiva a promover pla-
nejamentos específicos para
atender às demandas de cada
um deles. "Olhamos o históri-
co do ano anterior e criamos
ações para elevar o faturamen-
to nessas ocasiões. Além disso,
temos um plano anual inde-
pendentemente das datas co-
memorativas".

Gráficos

Dona das marcas de moda
feminina Angelclar e Angelclar
One, Angélica Bravin diz que a

empresa sempre analisa os
gráficos dos anos anteriores
para tentar alcançar, por míni-
mo que seja, crescimento nas
vendas. "O que não podemos é
deixar a loja defasada nessa
época, empurrando artigos
das liquidações de verão. Ter
medo de arriscar ou ficar inse-
guro a respeito da aceitação
dessas novidades, não funcio-
na. Ao contrário, leva-nos a
uma queda importante", ava-
lia a empresária, que tem uni-
dades no Shopping Santa Cruz,
Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com Angélica, é
importante fazer um planeja-
mento para os períodos de
entressafra. A dona da Angel-
clar lembra que, após dezem-
bro, o comércio vive um pe-
ríodo de queda significativa
nas vendas, especialmente
nos meses de janeiro e feve-
reiro. “Em março, começamos
a sentir que é o momento de
engrenar. Dali em diante, pre-
cisamos montar estratégias
de comunicação para não vol-
tarmos ao declínio, pois, no
fator financeiro, não temos
mais condições e reservas pa-
ra segurar o restante do ano.
Portanto, é hora de avançar
positivamente", avalia.

Na avaliação da sócia da
marca de acessórios e bijoute-
rias Oito, Ana Luisa Barcellos,
as vendas não estão boas des-
de o primeiro trimestre. Para
ela, além dos feriados, que
atrapalham o ritmo de vendas,
o brasileiro nunca viajou e
comprou tanto lá fora. 

“Preparei-me e não investi
muito em lançamentos. Ainda
assim, o que tenho de novo
dessa coleção foi muito bem
negociado com meus fornece-
dores . Fiz também compras
com uma cobertura de esto-
que suficiente para que não
sobre”, explica Ana.

DIVULGAÇÃO

A dupla de empresários Thiago e Rodrigo Oliveira estuda o calendário para tentar reduzir perdas

Para driblar as incertezas comuns aos meses sem datas comemorativas do comércio,
marcas devem investir em ações de relacionamento e promoções, dizem consultores 
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Para começar o negócio
Você tem o objetivo de abrir um negócio lucrativo
com o menor investimento inicial possível? Em
Startup de $ 100, Chris Guillebeau ensina diversas
estratégias e ensinamentos de como abrir um
negócio com menos de US$ 100. Para escrever a
obra, o autor ouviu 1,5 mil pessoas que
transformaram suas paixões em empresas de
sucesso, que atualmente faturam pelo menos US$
50 mil. Segundo Guillebeau, três coisas são
essenciais: produto ou serviço fundamentado em
uma paixão; pessoas dispostas a pagar por isso; e
uma forma rápida, prática e segura de pagamento. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2013. Seudinheiro, p. B-10.




