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» NAIRA SALES

C
om a chegada do in-
verno,  as  marcas de
moda praia devem es-
tar  preparadas para

atrair clientes para não fica-
rem no prejuízo. De acordo
com consultores de varejo, o
empresário que atua no seg-
mento precisa criar um pla-
no financeiro bem estrutura-
do para que os períodos de
alto faturamento, de dezem-
bro a março, compensem os
de baixas vendas. 

Segundo professor e gestor
de marcas e de marketing es-
tratégia da Escola Superior de
Propaganda e Marketing de
São Paulo (ESPM-SP), Marcos
Bedendo, muitas lojas apro-
veitam o inverno para fazer
promoções das peças de ve-
rão e, com isso, esvaziar o es-
toque para a chegada da pró-
xima coleção. “É uma estraté-
gia que funciona se o lojista
estabelecer metas concretas.
Ele precisa saber o mínimo
de quanto deve faturar para
não ter prejuízo”, recomenda

Segundo Bedendo,  uma
paço fundamental é conhe-
cer o cliente e o seu compor-
tamento para, assim, identi-
ficar as ações de marketing
que melhor combinem com
esse perfil. “Hoje, os clientes
têm comportamentos dife-
rentes. Tem gente que prefere
tirar férias no período de bai-
xa temporada, por exemplo,
o que pode se tornar um pú-
blico-consumidor em poten-
cial”, avalia.

Queda nas vendas

Há 14 anos no mercado, a
by the beach, que também
atua no segmento de moda
fitness, tem três pontos de
vendas no Rio de Janeiro,
além de loja virtual, e tam-
bém negocia seus produtos
no atacado para multimarcas
no Brasil e no exterior.

Segundo a estilista da em-
presa, Vivianne Hossmann, a
procura por biquínis e maiôs
no inverno normalmente é
bem menor do que no verão
e, com isso, as vendas che-
gam a diminuir 60%.“Com-
pensamos como outros arti-
gos, como casaquinhos, saí-
das de praia longas e cami-
sões”,  explica a executiva,
acrescentando que os produ-
tos de moda fitness também
tem forte demanda no verão.
“As pessoas ficam mais ani-
madas para malhar e inves-
tem mais em produtos. É ven-
da em dobro”, completa.

Para estimular as vendas
nos períodos de baixa esta-
ção, Vivianne conta que a by
the beach costuma fazer
ações promocionais em da-

tas comemorativas do varejo,
como o Dia das Mães, Dia dos
Namorados e Dia das Crian-
ças. “Nesses períodos, colo-
camos uma arara na loja com
produtos promocionais, nor-
malmente com produtos da
coleção de inverno, como os
casaquinhos, saídas de praia
longas e camisões”, afirma.

Reconhecida internacio-
nalmente por seus maiôs e bi-
quínis, a estilista Lenny Nie-
meyer, dona de marca de mes-
mo nome, intitula sua coleção
de inverno como meia esta-
ção. Segundo ela, a mudança
ocorre na cartela de cores das
peças, que é trabalhada com
o mix de roupas para se usar
na praia e no pós-praia. “No
inverno, utilizamos tecidos
mais quentes, como malhas,
neoprenes e tricots, além de
produzirmos echarpes e casa-
cos”, explica a empresária.

De acordo com ela, o varejo
de confecções como um todo
sofre com o inverno. “Não são
só as marcas de moda praia
que sofrem. No período, as
vendas tendem a cair no Rio de
janeiro, porém, em outros es-

tados, a queda é menor”, acre-
dita. Lenny destaca que o in-
verno é uma boa época para
investir em marketing, promo-
vendo eventos em pontos de
venda e ações de relaciona-
mento direto com clientes. “No
inverno, as vendas diminuem
20% em relação ao verão. Por
isso a importância dessas
ações de relacionamento com
o cliente, bem como em publi-
cidade”, completa.

Adaptação

Dona da loja Pitanga Moda
Praia,  Claudia Guimarães
aposta em peças que combi-
nem com a moda praia, mas
que podem ser usadas em ou-
tros ambientes, para manter
as vendas durante o inverno.
“Batas, saias longas e panta-
lonas estão sempre entre as
nossas peças”, ressalta Clau-
dia, acrescentando que não
investe no segmento de fit-
ness. “Temos ainda uma loja
virtual e, por meio de parcei-
ros, negociamos nossos pro-
dutos no exterior.  Minhas
mais recentes vendas inter-

nacionais foram para Mo-
çambique e Portugal”, conta.

Segundo a empresária, a
produção cai drasticamente
durante o inverno. “As vendas
caem 80% em comparação à
alta temporada.  No verão,
produzo cerca de 50 mil pe-
ças, número que cai para ape-
nas 4 mil durante o inverno”,
revela Claudia, acrescentan-
do que, para evitar prejuízos
na estação, investe forte em
ações promocionais. “Fun-
ciona muito bem”, afirma.

Criada em 2008, a Eloah se
concentra na produção de pe-
ças atemporais durante a bai-
xa temporada. “Temos uma li-
nha de biquínis voltada para
esportes como stand up pa-
ddle. São peças maiores e que
dão mais conforto e sustenta-
ção aos seios”, explica a dona
da marca, Anna Bond.

Outra sacada, segundo a em-
presária, é apostar nas exporta-
ções durante o inverno – verão
no hemisfério norte. “As vendas
externas, no entanto, estão fra-
cas, por isso, em 2013, volta-
mos nosso foco para o merca-
do interno”, diz Anna, desta-
cando que o faturamento cos-
tuma cair cerca de 20% no in-
verno. “Comercializamos cerca
de 5 mil peças anualmente. Es-
tou sempre atenta ao mercado
e elaborando novas estratégias
para que não sejamos pegas se
surpresa”, acrescenta.

Versatilidade

Há 12 anos no mercado de
moda praia, a Azai Biquinis
investe em peças versáteis
para diminuir as perdas no
inverno. “São produtos que
podem ser usados no dia a
dia. Entre eles estão bodies,
leggings e tops”, explica a do-
na da marca, Vanessa Prieto.

Para a coleção de inverno,
conta a empresária, a empresa
apostou nas tramas e nas trans-
parências, que estão em alta en-
tre as mulheres, na estação ou-
tono-inverno. “Utilizamos ma-
téria-prima que tenha toque
para uma sensação de aconche-
go à pele. Para épocas mais frias,
ainda destinamos 15% da cole-
ção de primavera-verão. Há de-
manda para isso”, revela.

Lançada há 10 anos nos Es-
tados Unidos, a Vix Swimwear,
da estilista Paula Hermanny, é
usada por celebridades como
Cindy Crawford, Sara Jessica
Parker, Demi Moore, Beyonce
e Paris Hilton, entre outras. Se-
gundo Paula, a estratégia mais
comum da marca é produzir
peças atemporais. 

“Toda mulher precisa de
um biquíni incrível em seu
guarda-roupa. Isso nos esti-
mula a buscar a cada coleção
surpreender o cliente”, afir-
ma Paula.

Para aquecer as vendas
em pleno inverno

MODA PRAIA

DIVULGAÇÃO

LEITOR PERGUNTA

Com jeito de quem bate papo em mesa de bar, Joaquim Bar-
bosa soltou esta brincadeirinha: "Nós temos partidos de
mentirinha". Deputados e senadores não engoliram a graci-
nha. "O PSDB tem carne e osso. É fortinho", respondeu o lí-
der tucano. "O PT tem o governo. É fortão", devolveu o man-
dachuva petista. Verdade? Mentira? Ninguém sabe. Quem
responde pela incerteza é a língua.
Diminutivos e aumentativos se prestam a sentidos figura-
dos. Exprimem afeto, emoção. Quando o filho chama de pa-
paizinho o pai que pesa 120kg, nem pensa em tamanho pe-
queno. Demonstra carinho. Quando a sogra classifica o gen-
ro de advogadinho de porta de cadeia, recorre à acepção pe-
jorativa. Destila veneno puro. Quando dizemos que alguém
é bonitinha, bonita não é. Quando o vendedor de sapatos
pede o pezão do garoto de 3 anos, com certeza o rapazinho
não calça 40 nem 41.
E a mentirinha do ministro pop star? Ela lembra historinhas
de carochinhas, princesinhas à espera do príncipe, anõezi-
nhos e Brancas de Neves, Joõezinhos e Mariazinhas. É, como
disse Raul de Leoni, "uma verdade que não soube encontrar
sua ocasião". Ou, como definiu Mário Quintana, "uma ver-
dade que se esqueceu de acontecer". Em bom português: são
partidos de mentira.

Como chegar lá?
Há jeitos e jeitos de indicar diminutivos. O mais comum é
o sufixo -inho. Vira-lata, ele é popular que só. Cola-se a
qualquer radical: menino (menininho), gato (gatinho), ca-
dela (cadelinha), sapato (sapatinho), caderno (caderni-
nho), livros (livrinhos).

Socorro!
Às vezes, o -inho não tem condições de se colar diretamente
ao radical. Se teimar, a pronúncia esquisita machuca o ouvi-
do. Vale o exemplo de pé. Peinho? Nem pensar. Melhor pedir
socorro à consoante de ligação. O z pede passagem: pé (pe-
zinho), pá (pazinha), jornal (jornalzinho), vovó (vovozinha),
tio (tiozinho), batom (batonzinho).

Sem confusão
Olho vivo, moçada! Não misture alhos com bugalhos. A
consoante de ligação é o z. Se a palavra tem s no radical, o
sufixo se agarra a ele. Manda a lanterninha do alfabeto ba-
ter à porta de outra freguesia. Veja: mesa (mesinha), casa
(casinha), asa (asinha), camisa (camisinha), pesquisa (pes-
quisinha), crise (crisinha).

Coração de mãe
A língua rivaliza com o coração de mãe. Pra lá de generosa,
muitas vezes admite dois diminutivos. Aí, atenção plena se
impõe. Vale o exemplo de pesquisa. Pode-se dizer pesqui-
sinha e pesquisazinha. Viu? Uma forma se grafa com s, a
outra, com z. Por quê? Em pesquisinha, o sufixo se cola ao s
(pesquis-inha). Em pesquisazinha, não. Ele pede ajuda ao
z (pesquisa-zinha).

Plural sofisticado
Na língua como na vida, há criaturas simples e criaturas so-
fisticadas. Nada mal, não? Se todos fossem iguais, reinaria a
monotonia. Valha-nos, Deus! A variedade torna o mundo
divertido. A gramática também. Há diminutivos que exi-
gem idas e vindas pra formarem o plural. Veja: balão (ba-
lões - balõe - balõezinhos), João (Joões - Joõe - Joõezinhos),
mulher (mulheres - mulhere - mulherezinhas), colher (co-
lheres - colhere - colherezinhas).

Pra dar e vender
O -inho é o sufixo mais popular na formação de diminuti-
vo. Mas convive com montões de outros. Eis exemplos: rio
(riacho), parte (partícula), corpo (corpúsculo), jornal (jor-
naleco), folha (folheto), casa (casebre), chuva (chuvisco),
senhora (senhorita), engenho (engenhoca), moça (moçoi-
la), caixa (caixote). Ufa!

Tenho 12 anos. Sempre levo a coluna para a minha professora. Um dia li
na seção "Leitor Pergunta" que, quando usamos o pronome de tratamen-
to você, conjugamos o verbo na 3ª pessoa. Então surgiu a minha dúvida:
como vou saber se o sujeito da oração é você, ele ou ela?
BEATRIZ MOTTA AMAT, CIDADE INCERTA

Boa pergunta, Beatriz. Muitos têm a mesma dúvida que
você. A saída? É simples como andar pra frente. Guarde
isto: nós só podemos analisar a palavra na frase. E a fra-
se é pra lá de indiscreta. Conta tudo. Veja o exemplo da
palavra "fala". Soltinha, ela pode ser substantivo ou ver-
bo. O verbo pode ser de 2ª ou 3ª pessoa. E daí? Vamos
ao contexto:
11.. Substantivo: Gosto da fala do Nordeste.
22.. Sujeito você: Você fala inglês?
33.. Sujeito ele: Ele fala duas línguas.
44.. Sujeito tu (imperativo): Fala, Maria.

Mentiras e mentirinhas

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

RECADO

"Evitemos falar de nós mesmos e de
nos darmos em exemplo. Nada é mais
desagradável do que uma pessoa que

cita a si mesma a cada passo."

Rochefoucauld

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

Mesmo com temperaturas agradáveis em grande parte do País, a estação impõe
desafios para quem atua no segmento. Ações de marketing ajudam a diminuir as perdas

PRATELEIRA

A obra narra a saga dos amigos João, Leleco, Cláudia e
Caio, que estão prestes a sair da faculdade de
administração e precisam encarar de forma clara e
objetiva os anseios profissionais e o mercado de
trabalho. Ao longo dos capítulos, o autor convida o leitor
a pensar em temas como coaching, necessidade de
networking, plano de negócios, programa de estágios e
vida corporativa, marketing pessoal e assédio moral,
assuntos que são abordados de forma clara e prática,
promovendo reflexão sobre dilemas que muita gente
que, em fase de formação ou já preparado, possuem.
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Que caminho seguir?
DIVULGAÇÃO

No inverno, utilizamos tecidos mais
quentes, como malhas, neoprenes e tricots,
além de produzirmos echarpes e casacos."

Lenny Niemeyer
Estilista
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2013, Seudinheiro, p. B10. 




