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» NAIRA SALES

N
ão são só as grandes
marcas envolvidas na
Copa das Confedera-
ções e na Copa do

Mundo que podem faturar com
a realização dos eventos. Espe-
cialistas em varejo asseguram
que setores ligados à cadeia
produtiva do turismo, como
bares, restaurantes, hotéis,
pousadas e artesanato, entre
outros, tendem a ser os mais
beneficiados, mas o comércio
também tem boas perspectivas
de incremento nas vendas,
principalmente nas cidades-
sedes da competição. 

Ainda assim, de acordo com
pesquisa do Serviço de Prote-
ção ao Crédito(SPC Brasil) e da
Confederação Nacional dos Di-
rigentes Lojistas (CNDL), são
poucos os lojistas que estão
realmente se planejando para a
Copa das Confederações. O es-
tudo, que ouviu 1.276 estabele-
cimentos comerciais nas seis
cidades-sedes da competição,
mostra que 59% das lojas não
fizeram nada para aumentar as
vendas durante o evento. Entre
os que não investiram em ações
para o torneio, 27% disseram
não ver retorno financeiro no
negócio. Outros 14% afirma-
ram não ter capital para fazer o
aporte necessário. 

Entre os varejistas que vão
investir no próprio estabeleci-
mento, 77% disseram que usa-
rão dinheiro do próprio bolso
e somente 20% tomaram em-
préstimo em bancos. A pes-
quisa mostra ainda que as
principais ações enfocadas
por esses empresários são trei-
namento da equipe (51%), am-
pliação de estoque (42%) e au-
mento da variedade de produ-
tos e serviços ofertados (37%).
“Com a perspectiva de aumen-
to da demanda durante a Co-
pa das Confederações, empre-
sários buscam se atualizar com
questões relacionadas à capa-
citação de sua equipe e à ofer-
ta de mercado”, diz o presiden-
te da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL),
Roque Pellizzaro Junior.

Ainda segundo a pesquisa, o
conhecimento de outros idio-
mas é visto por 33% dos em-
presários entrevistados como
principal aspecto de prepara-
ção para a Copa das Confede-
rações. De acordo com Pelli-
zzaro Junior, a questão relacio-
nada a idiomas será soluciona-
da com o auxílio da tecnologia.
“Ferramentas simples podem
dar resultados. Qualquer loja
que tenha wi-fi e um tablet po-
de usar ferramentas de tradu-
ção simultânea para quebrar a
barreira da língua”, diz.

Para o professor da Escola
Superior de Propaganda e Ma-
rketing do Rio de Janeiro (ES-

Às vésperas do evento,
varejo se planeja para lucrar

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

PM-RJ), José Ricardo Scaroni, as
empresas interessadas em lu-
crar no evento precisam se pla-
nejar com antecedência. “Dei-
xar para em cima da hora não é
boa ideia. Sem bom planeja-
mento, perde-se uma boa opor-
tunidade de venda”, avalia. 

Segundo Scaroni, os lojista
também devem ficarem aten-
tos ao retorno das ações pro-
mocionais para o negócio. Pa-
ra completar, a falta de expe-
riência com eventos interna-
cionais de grande porte como
a Copa do Mundo pode preju-
dicar a maioria dos comer-
ciantes. “Muitos não têm vi-
são das possibilidades de ne-
gócio que podem ser geradas
e, por isso, acreditam que não
vale a pena investir”, diz o pro-
fessor da ESPM-RJ.

De acordo com Ricardo,
quem ainda não se mobilizou
para a Copa das Confedera-
ções, no entanto, ainda tem
tempo para isso. “Colocar avi-
sos, cartazes e a descrição dos
produtos em inglês são ações
simples, mas úteis”, indica Sca-
roni, para quem o evento pode
ser um bom teste para a Copa
do Mundo de 2014. 

Futebol

Depois de abrir 3 lojas em
2012, fechando o ano com 12

unidades espalhadas entre
Rio, São Paulo, São Bernardo
do Campo (SP), Brasília e Be-
lém (PA), a Liga Retrô prevê
para o evento esportivo cres-
cimento de 30% nas vendas
frente junho do ano passado.
De acordo com o sócio da
marca, Marcelo Roisman, a
rede pretende inaugurar
franquias em todas cidades-
sede da Copa do Mundo de
2014 onde a grife ainda não
está presente.

O empresário vai além e diz
que este será um dos melhores
anos da empresa. “Consolida-
mos a marca no eixo Rio-São
Paulo e ganhamos experiência
com franquias em outras cida-
des, principalmente no forma-
to de quiosques”, diz Roisman,
acrescentando que seu otimis-
mo também se baliza no amor
do brasileiro por futebol. “Ca-
da vez mais, a população res-
pirará futebol. Agora, vamos
investir na negociação de bons
pontos nas principais capitais
brasileiras para ter uma consi-
derável rede de lojas até a Co-
pa de 2014”, completa.

A marca, que comercializa
camisas de clubes e seleções
de futebol estilizadas, am-
pliou a oferta de produtos
desde sua criação e, hoje, ofe-
rece ainda linhas feminina,
infantil ,  bebê e agasalhos,
além de acessórios como ca-
necas e chaveiros. “O investi-
mento inicial para abrir uma
loja é de aproximadamente
R$ 200 mil, incluso custos de
instalação, taxa de franquia e
capital de giro. Já para o mo-
delo de quiosque, o aporte
cai para R$ 95 mil”, conta o
sócio da Liga Retrô.

Para desenvolver os produ-
tos inspirados em coisas do
passado, revela Roisman, a
marca tem uma equipe espe-
cializada em pesquisa, que co-
leta informações sobre os clu-
bes e suas camisetas em sites,
livros e com colecionadores.
“Apesar de trabalhar com retrô,
não é fácil manter a coleção.
Temos que nos reinventar sem-
pre para trazer inovação para
os consumidores”, afirma.

Comunicação

A Centauro também en-
trou no clima da Copa das

DIVULGAÇÃO

LEITOR PERGUNTA

O verbo da semana? É rever. "Sem essa", disse Joaquim Bar-
bosa. O presidente do Supremo Tribunal Federal rejeitou o
recurso para rever o mensalão. Resultado: Delúbio Soares,
que esperava se livrar da prisão, ficou chupando o dedo.
"Nós não somos cachorros não", gritaram deputados em
coro. Eles querem forçar Dilma a rever o jeito de tratar os
aliados. A presidente nem dá bom-dia aos coitados. Pode?
Tão relevantes acontecimentos mereceram visitinha à
gramática. O nó da questão: como conjugar o verbo re-
ver? A resposta: ele é filhote de ver. Pai e filho se flexionam
do mesmo jeitinho: vejo (revejo), vê (revê), vemos (reve-
mos), veem (reveem); vi (revi), viu (reviu), vimos (revi-
mos), viram (reviram); verei (reverei); veria (reveria); ven-
do (revendo); visto (revisto). E por aí vai.
Tempos do indicativo são moles como coração de vó. O
problema reside no futuro do subjuntivo. Se eu rever? Se
eu revir? A dificuldade é genética - herança que passa
de pai para filhos. Encontrada a resposta para o primi-
tivo, desvenda-se o mistério dos derivados. Assim: se eu
vir (revir), se ele vir (revir), se nós virmos (revirmos), se
eles virem (revirem).
É isso. Joaquim Barbosa disse: "Se o Supremo revir o
julgamento, conduzirá ao descrédito a Justiça brasilei-
ra". Nota 10.

Como chegar lá?
É "se eu manter" pra cá, "se eu pôr" pra lá, "se eu ver, tra-
zer, caber" pracolá. O futuro do subjuntivo é a grande víti-
ma das pancadas gramaticais. É que ele tem um concor-
rente desleal. Trata-se do infinitivo. Nos verbos regulares, o
futuro do subjuntivo tem a cara do infinitivo: se eu amar,
se eu cantar, se eu vender, se eu partir, se eu escrever.
Na língua como na vida, quem vê cara não vê coração.
Apesar da aparência, o futuro do subjuntivo não deriva do
infinitivo. Deriva do pretérito perfeito. A 3ª pessoa do plu-
ral, sem o -am final, dá à luz a 1ª pessoa do tempo proble-
mático. Veja:

Pretérito perfeito
Manter: mantive, manteve, mantivemos, mantiver(am)
Pôr: eu pus, ele pôs, nós pusemos, eles puser(am)
Ver: eu vi, ele viu, nós vimos, eles vir(am)
Trazer: eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, eles trou-
xer(am)
Caber: eu coube, ele coube, nós coubemos, eles cou-
ber(am)
Futuro do subjuntivo: se eu mantiver, ele mantiver, nós
mantivermos, eles mantiverem; se eu puser, ele puser,
nós pusermos, eles puserem; se eu vir, ele vir, nós virmos,
eles virem; se eu trouxer, ele trouxer, nós trouxermos, eles
trouxerem; se eu couber, ele couber, nós coubermos, eles
couberem. Moral da história: as aparências enganam.

Olhar pra frente
Prevenir ou remediar? "Prevenir", decidiu Angelina Jolie. A
bela baseou-se no histórico familiar. Dados os anteceden-
tes, tinha 87% de risco de desenvolver câncer:
- Eu, hein? Tenho 37 anos, seis filhos pra criar e a vida pe-
la frente.
Retirou os dois seios. Submeteu-se a uma mastectomia. O
palavrão vem do grego mastós, que quer dizer teta, seio. A
greguinha formou ampla família na linguagem científica.
Entre os membros mais ilustres, sobressaem mastologista
(médico especialista em mama), mastite (inflamação das
mamas), mastoide (que tem formato de mama).

Nada é eterno
O mundo dá voltas. Lá por 1960, Cuba mandava os homos-
sexuais pra campos de trabalho. Agora promove passeatas
anti-homofobia. A psicóloga Marieta Castro lidera o movi-
mento. Ela não é nem mais nem menos que filha de Raúl
Castro, presidente do país.
Ao noticiar o fato, perguntas pintaram a torto e a direito.
Uma delas: como se escreve anti-homofobia? Assim mes-
mo. Prefixos seguidos de h pedem hífen sim, senhor: su-
per-homem, contra-história, anti-higênico.

Leio frases como esta: "O ladrão passou desapercebido". O correto
não é despercebido ?
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, MG

Os dicionários registram desapercebido e despercebido
como sinônimos. O Houaiss traz esta observação: "Os
parônimos despercebido e desapercebido foram objeto
de censura purista, acoimados de falsa sinonímia, mas o
emprego desses vocábulos como sinônimos por autores
de grande expressão tornou a rejeição inaceitável".
Vamos combinar? A língua é como a mulher de César. A
primeira-dama de Roma não só tinha de ser honesta.
Tinha de parecer honesta. O português nosso de todos
os dias não só tem de ser correto. Tem de parecer
correto. Como poucos consultam o dicionário, melhor
ficar com o uso antigo: desapercebido (= desprevenido),
despercebido (não percebido): A Receita me pegou
desapercebida - sem dinheiro para pagar o Imposto de
Renda. O ladrão passou despercebido. Ninguém o viu.

Voltar atrás

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

RECADO

"Eu não sou ministro. Estou
ministro."

Eduardo Portella

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

Cada vez mais, a população respirará
futebol. Agora, vamos investir 
na negociação de bons pontos
nas principais capitais brasileiras para ter
uma considerável rede de lojas até
a Copa de 2014.”

Marcelo Roisman
Sócio da Liga Retrô

Marcas e shoppings preparam ações promocionais para aumentar o faturamento durante
a competição. Especialistas dizem que ela também servirá de teste para a Copa de 2014 

Confederações 2013 e da Co-
pa do Mundo. A rede de pro-
dutos esportivos lançou a
campanha Bem-vindo ao jo-
go, que envolve estratégia de
comunicação diferenciada
em revistas, sites, redes so-
ciais e eventos, bem como em
suas 167 unidades espalha-
das pelo País.

Com objetivo de atingir os
fãs da modalidade, a marca vai
atuar em várias plataformas de
comunicação, como internet,
TV, rádio, revista e lojas físicas,
para promover uma séries de
ações para aquecer ainda mais
a torcida brasileira. Além disso,
todas as lojas vão receber co-
municação visual especial nas
vitrines, gôndolas e araras.

E as novidades não param
por aí. Na rede social de fotos
Instagram, os clientes poderão
postar imagens demostrando o
amor pelo futebol. Os autores
das fotos mais criativas serão
premiados com vale-presentes.

Qualificação 

O Rio Sul Shopping, em Bo-
tafogo, Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, também está investindo
na Copa das Confederações e
na Copa do Mundo, focando
principalmente em ações liga-
das ao turismo. No ano passa-
do, por exemplo, o shopping
ofereceu aos seus funcionários
curso de espanhol, que durou
seis meses. Além disso, a ge-
rente de atendimento Flávia
Araújo está cursando pós-gra-
duação em turismo, incentiva-
da pelo empreendimento.

A ação faz parte do investi-
mento de cerca de R$ 1 mi-
lhão do Rio Sul no segmento
de turismo, projeto que já faz
parte do seu planejamento
desde 2010. Além de progra-
mas de capacitação da equipe
de atendimento, o empreen-
dimento fechou parcerias com
agências de receptivos para
levar turistas até o shopping,
oferecendo ainda transporte
gratuito para os visitantes. 

O Rio Sul também investiu
R$ 1,2 milhão na moderniza-
ção do quiosque do shopping
na Orla de Copabacana, de ol-
ho na Copa do Mundo e, tam-
bém, na Olimpíada. “O quios-
que é uma visão alternativa
de informações e programas
realmente cariocas. Com um
sistema inovador, que cruza
os dados de passeios, lojas, la-
zer, compras e preferências
pessoais, o turista recebe sua
programação customizada
impressa na hora. Quisemos
oferecer ao turista a oportuni-
dade de ter uma experiência
de viver como um carioca de
verdade durante sua estada
aqui.”, conta o superinten-
dente do empreendimento,
Márcio Werner.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2013, Seudinheiro, p. B10. 




