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LEITOR PERGUNTA

"Quando me senti escrevendo brasileiro, primeiro de tudo
pensei e estabeleci: não reagir contra Portugal. Esquecer Por-
tugal, isso sim. É o que fiz." (Mário de Andrade)

Bom aluno
O mineiro Carlos Alberto dos Santos leu a coluna. Prestou
atenção à diferença entre discriminar e descriminar. Pra provar
que aprendeu a lição, escreveu este período engenhoso: "A dis-
criminação é crime. Não podemos descriminar a discrimi-
nação". Viva!

Eis a nota inspiradora
O pontífice condenou a descriminação das drogas. O prefixo
des- é o mesmo que aparece em desobedecer, desativar, de-
spoluir. As três letrinhas dão sentido contrário à palavra. Crimi-
nalizar é tornar crime. Descriminalizar (ou descriminar) é voltar
atrás. Deixar de considerar crime. Olho vivo, moçada. Não vale
trocar as letras. Discriminar, com i, é outra história. Significa
diferenciar.

Metadinha
A discussão vem de longe. Com razão, os brasilienses reclamam
do alto custo dos ingressos. Qualquer showzinho vira-lata não
custa menos que R$ 50. Pra assistir a espetáculos com astros e
estrelas, o fã maltrata o bolso e a bolsa. Ver Roberto Carlos ao vi-
vo e em cores? Ops! Lá se vão muiiiiiiiiiiiiiiitos reais. Até R$ 1.200.
Pode? Não pode, mas pode.
Ouvidos, os empresários responsabilizaram a meia-entrada.
Muitos pagam metadinha. Entra, então, a malandragem. A in-
teira passa a valer muito mais do que vale. Assim, a meia não dá
prejuízo. A questão chegou ao Palácio do Planalto. Ao sancionar
o Estatuto da Juventude, Dilma fixou o limite de 40% dos ingres-
sos com desconto. No vaivém dos debates, pintou uma dúvida:
qual o plural de meia-entrada? É meias-entradas sim, moçada.

A favor? Nem pensar
Vivaaaaaaaaaaaaaa! Pesquisadores da Universidade de São
Paulo desenvolvem vacina... para a Aids? Contra a Aids? A
preposição dá recados diferentes. Vacina para a Aids favorece o
vírus que ninguém ama nem quer. A vacina é contra a Aids. As-
sim como a vacina é contra a gripe, contra o sarampo, contra a
hepatite.

Tanto faz
"A base está brava com a senhora, presidente?" Dilma não gos-
tou da pergunta do repórter. Olhar duro e voz áspera, respondeu
: "Eu tenho a impressão de que a base só é brava com você". O
diálogo mereceu comentários aqui e ali. A questão: brava ou
braba? Tanto faz. As duas formas dão o mesmo recado - nada
amigável, né?

Neymar cansadinho
O sonho dos garotos? É ser jogador de futebol. Correr no campo,
fazer gol, ouvir o delírio das arquibancadas. E, de quebra, altos
salários, participação em publicidade e namoradas pra dar e
vender. O exemplo do momento? É Neymar - ex-Santos, agora
Barça.
Neymar chegou lá. Mas encontrou uma pedra no caminho.
Sentia-se cansado, cansado, cansado. Médicos entraram em
campo. Diagnóstico: anemia. A palavra vem do grego. Anaimía,
na língua de Platão e Aristóteles, significa o mesmo que na de
Camões. É a diminuição da hemoglobina do sangue. Remédio?
A vovó recomenda feijão.

Semelhanças
Neymar perdeu oito quilos. Está tão magro quanto as modelos
das passarelas. Com uma diferença: muitas delas sofrem de
anorexia. A palavra vem do grego órexis, que significa apetite. O
prefixo a indica negação. É o mesmo que aparece em anormal
(não normal) e amoral (ausência de moral). Ao pé da letra,
anorexia quer dizer perda do apetite. Em busca do corpo per-
feito, a criatura se submete à ditadura da moda. Deixa de comer
para se livrar de quilinhos. Mas abusa.

Autoestima
Consultados, psicólogos explicam. No fundo, o anoréxico não se
ama. Sente-se feio e incapaz de satisfazer expectativas nele de-
positadas. "É a doença da autoestima", dizem eles. Os profes-
sores aproveitam a deixa. Ensinam duas lições. Uma: o sentido
de auto-. A dissílaba quer dizer próprio. Daí autopromoção
(promoção de si próprio), autodefesa (defesa de si próprio), au-
todidata (professor de si mesmo). A outra: a grafia das palavras
escritas com auto-. Elas pedem hífen quando auto- for seguido
de h e o. Nos demais casos, é tudo colado ( auto-hipnose, auto-
orientação, autoavaliação, autoestrada, autoescola, autorreal-
ização, autossuficiência).

Existe outra palavra para autoestima?
CLEIDE AGUIAR, PORTO ALEGRE

Existe. Amor próprio é a forma 100% nacional de autoestima.

Deixei pra lá
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RECADO

"O bobo se acha sábio, mas o sábio se
sabe um bobo."

Shakespeare

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

À s vésperas do Dia dos
Pais, o comércio ele-
trônico brasileiro es-
pera movimentar R$

1 bilhão na data, que abre o
segundo semestre para o va-
rejo nacional, apontam da-
dos da E-bit, especializada
em pesquisas sobre o setor. A
estimativa é 25% maior do
que a apurada em igual pe-
ríodo do ano passado e é o
mesmo percentual projetado
para o crescimento do setor
como um todo em 2013 fren-
te ao ano anterior.

A E-bit estima que 2,95 mi-
lhões de pedidos sejam feitos
via internet para o Dia dos
Pais e que o tíquete médio das
compras ficará em R$ 343.
Eletroeletrônicos, como equi-
pamentos de informática, ta-
blets e smartphones, e artigos
esportivos devem ser os itens
mais procurados na data, in-
forma a empresa.

Ainda de acordo com a E-
bit, as vendas por internet de-
vem continuar a atrair os con-
sumidores brasileiros mesmo
diante do cenário de desaque-
cimento do consumo no Bra-
sil. Em nota, o diretor-geral da
empresa, Pedro Guasti, avalia
que a série de facilidades ofe-
recidas pelas companhias que
atuam no setor deve manter
aceso o interesse dos brasilei-
ros. Entre elas, Guasti destaca
a oferta de frete grátis, que
atinge 60% do mercado.

Coordenador de planeja-
mento da agência Rae,MP, es-
pecializada em comunicação
corporativa, Henrique Santos
recomenda aos lojistas reorga-
nizarem a vitrine virtual no
período próximo às datas fes-
tivas de modo a cativar o pú-
blico-alvo. “Agora, para o Dia
dos Pais, por exemplo, é preci-
so colocar os produtos ligados
ao universo masculino em des-
taque”, afirma. 

Para Santos, outro ponto
fundamental é saber fazer uma
gestão eficaz do estoque. “É
preciso fazer estudos de mer-
cado para saber quais produ-
tos tendem a ser os mais de-
mandados. Esses itens não po-
dem ficar em falta”, orienta o
coordenador da Rae,MP. 

Segurança

Segundo ele, é importante
também analisar o mercado,
saber quais são seus concor-
rentes diretos e os motivos que
os fazem representar alguma
ameaça ao seu negócio. “Para
atrair a clientela, o ideal é in-
vestir na facilidade de paga-
mentos. Outra boa opção é fa-
zer promoções casadas para
atrair compras em maior volu-
me”, acredita Santos.

Na avaliação do coordena-
dor, os lojistas que atuam ex-
clusivamente no comércio ele-
trônico devem ter cuidado
com os certificados de segu-
rança do site. “É fundamental
passar credibilidade ao consu-
midor e quem usa fornecedo-
res reconhecidos no mercado
sai na frente”, diz o especialis-
ta, que cita empresas como Ve-
riSign, que atua com seguran-
ça de rede, PayPal, que facilita
a transferência de dinheiro
entre contas, e PagSeguro que
recebe pagamentos com car-
tão de crédito, boleto bancário
ou por e-mail. 

“Deixar os logotipos dessas

empresas visíveis no site ajuda
a passar credibilidade para os
consumidores. De certa for-
ma, isso dá mais segurança
aos compradores sobre seus
pagamentos, minimizando o
risco de fraudes e de outras
formas de crime virtual”, ex-
plica Santos.

Para Santos, o boom dos si-
tes de compras coletivas, há
dois anos, fortaleceu a con-
fiança dos consumidores bra-
sileiros nas compras virtuais.
Segundo ele, o avanço nas ven-
das de tablets e, principal-
mente, de smartphones, tende
a estimular ainda mais a ex-
pansão do comércio eletrôni-

co nos próximos anos. “Agora,
os clientes não dependem
mais de computadores para
comprar, ficou muito mais fá-
cil para os lojistas. É preciso se
preparar para pegar carona
nesse bom momento”, afirma. 

Moda e cosméticos

Especializada em roupas
sociais masculinas, como cal-
ças, paletós e camisas, a marca
Ricardo Almeida diz que de-
senvolveu uma estratégia de
vendas distinta para cada mer-
cado em que atua no Brasil –
Rio de Janeiro, Brasília, São
Paulo e Belo Horizonte – para o
Dia dos Pais. “Criamos peças
que se encaixem no estilo e no
perfil do público masculino de
cada localidade”, afirma o do-
no da marca, Ricardo Almeida.

Segundo ele, agosto, por
conta do Dia dos Pais, costu-
ma ser  proveitoso em ter-
mos de venda. Normalmen-
te, segundo o empresário e
estilista, o faturamento sobe
cerca de 18% em relação ao
mês anterior. 

“Para 2013, o nosso mix de
produtos foi ampliado de for-
ma considerável. Investimos
em peças com preço médio
acessível”, informa Almeida,
acrescentando que a empresa
estima alta de 15% nas vendas
em relação ao Dia dos Pais do
ano passado.

Detentora da marca Maho-
gany, que fabrica produtos de
perfumaria, cabelos e cosmé-
ticos, o Laboratório Sklean
conta que o aumento no con-
sumo de itens ligados a beleza
por parte de homens vem in-
crementando a participação
do público masculino no fatu-
ramento da empresa. 

Por conta disso, segundo o
gerente de marketing do labo-
ratório, Brian Drummond, o
Dia dos Pais é uma data bas-
tante importante para a em-
presa. “Alcançamos um fatura-
mento cada vez maior neste
período, já que a marca ofere-
ce constantemente mais op-
ções para o público masculi-
no”, diz o executivo, destacan-
do que vê uma mudança no
perfil dos compradores. “Per-
cebemos que não só mulheres
estão comprando para seus
maridos ou pais. Há muitos
homens também, em um nú-
mero crescente”, completa. 

De acordo com Drum-
mond, a empresa estima alta
de 20% nas vendas no Dia dos
Pais na comparação com igual
período do ano passado. 

“A loja virtual,  além de
compor o faturamento, per-
mite uma aproximação da
marca com um público espe-
cial,  que muitas vezes não
tem fácil acesso a uma loja
Mahogany”, afirma o gerente.

Vendas no Dia dos Pais 
anima o e-commerce 

APOSTA POSITIVA

DIVULGAÇÃO

Para 2013, o nosso mix de produtos foi
ampliado de forma considerável. Investimos
em peças com preço médio acessível."
Ricardo Almeida
Dono e estilista da Ricardo Almeida

PRATELEIRA

Quem não conhece a clássica frase “o cliente tem
sempre razão”? Em A magia do atendimento, o autor
não só explica porque a sentença é realmente
verdadeira, como apresenta regras indispensáveis
para criar um bom relacionamento com o
consumidor e cativá-lo. Misturando técnicas de
varejo e histórias interessantes, Lee Cockerell, ex-
vice-presidente executivo da Walt Disney World,
mostra princípios simples, mas fundamentais, para
que empresas de todos os portes e setores alcancem
a excelência no relacionamento com a clientela.

LIVRO: AA  MMAAGGIIAA  DDOO  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AUTOR: LLEEEE  CCOOCCKKEERREELLLL  EDITORA: SSAARRAAIIVVAA  NÚMERO
DE PÁGINAS: 221166  PREÇO: RR$$  2299,,9900

Busca pela excelência
DIVULGAÇÃO

Pesquisa estima que o setor movimentará R$ 1 bilhão na data comemorativa,
alta de 25% frente a igual período do ano passado. Tíquete médio é de R$ 343
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 ago. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




