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LEITOR PERGUNTA

"Cada dia com a sua agonia", diz o povo sabido.
Certo? Certo. Mas não universal. Algumas torturas
têm vida mais longa. É o caso do trem-bala. Desde
2009, a concorrência para o projeto entrou no jogo
do empurra. O terceiro adiamento foi anunciado na
terça. Não deu outra. A palavra lei lão ganhou
manchetes. Pintou, então, a curiosidade. De onde
veio o vocábulo?
Os dicionários de etimologia respondem. A dissílaba
nasceu árabe. Na língua de Kalil Gibram, al-ã´lãm
quer dizer venda pública. Na de Camões, também.
"Quem dá mais?", pergunta o leiloeiro. A provocação
segue até a batida do martelo. Leva o objeto quem
bota a mão mais fundo no bolso. Em bom português:
quem dá o lance mais alto.

Xô, excesso
Adiar pra depois? Valha-nos, Deus. É pleonasmo
que joga no time do sobe pra cima, desce pra baixo,
entra pra dentro ou sai pra fora. Ou do epílogo fi-
nal, erário público, fato real, escolha opcional. Adi-
ar é sempre pra depois. Subir é sempre pra cima.
Descer é sempre pra baixo.
Entrar é sempre pra dentro e sair sempre pra fora. O
epílogo é sempre final. O erário, público. O fato, re-
al. A escolha, opcional. Melhor livrar-se do peso
inútil. Basta adiar, subir, descer, entrar, sair, epílogo,
erário, fato, escolha. Sem a redundância, ah, alívio!

Já era
Sabia? Enquanto nós adiamos o trem-bala, os ame-
ricanos pensam no hyperloop. Trata-se de uma es-
pécie de cápsula mágica. Vale comparar: de avião,
a viagem de Nova York a Washington gasta 1h30.
Embarcado na novidade, chega-se ao destino em
15 minutos. A notícia alvoroçou os louquinhos por
velocidade. No calor da discussão, pintou uma dú-
vida. Ocorre crase no enunciado de Nova York a
Washington?
A questão é velha como o rascunho da Bíblia. Mas
persiste apesar da idade avançada. É que muitos se
esquecem dos casaizinhos da língua. Eternos apai-
xonados, eles têm uma marca. O que acontece com
um par acontece om o outro. Assim:
1. se um par é preposição pura, o outro também se-
rá. É o caso de de...a: Trabalho de segunda a sexta.
Fui de São Paulo a Curitiba. O hyperloop vai de No-
va York a Washington em 15 minutos.
2. se um par é preposição com artigo, o outro vai
atrás: Estudo das 8h às 13h. Do crack à barbárie é
um salto. Li da pág. 3 à (pág) 40. Corri da quadra 5 à
quadra 7.

Sem ingenuidade
Nome de bairros, cidades e países são calo no pé
dos casaizinhos. A razão: alguns se usam com arti-
go. É o caso de o Leblon, a Barra, o Rio, o Guará, o
Brasil, as Bahamas. Outros dispensam o pequeni-
no. Copacabana, Brasília, Paris, Portugal, Cuba ser-
vem de exemplo.
E daí? Bem, o casamento não tem o poder de mudar
a natureza das criaturas. Cada um fica na sua. Veja:
Vou de São Paulo ao Rio. Viajou de Cuba aos Esta-
dos Unidos. Voou do Amazonas a Brasília. Dirige de
Copacabana ao Leblon todos os dias.

Eça e as línguas
"Um homem só deve falar, com impecável segu-
rança e pureza, a língua da sua terra. Todas as ou-
tras as deve falar mal, orgulhosamente mal, com
aquele acento chato e falso que denuncia logo o
estrangeiro."

Sobe e desce
"Política é como nuvem", disse Magalhães Pinto.
"Você olha, está de um jeito. Olha de novo, está di-
ferente." O velho banqueiro das Gerais com certeza
pensava no vaivém das pesquisas. Em menos de
dois meses, a avaliação de Dilma Rousseff despen-
cou. Antes de junho, tinha 57% de aprovação. Um
mês depois, bateu nos 30%. Agora, subiu para 38%.
Em suma: foi de 57% para 30%. É alívio chegar a
38%. Reparou? Sempre que falar em percentagem, o
% é obrigatório.

É certo dizer de zero a cinco anos? Por quê?
CATARINA, PERDÕES (MG)

Olho vivo, Catarina. Para completar um ano, são
necessários 365 dias.
Não existe, por isso, zero ano. Fique com esta
construção: criança de até 5 anos.

Quem dá mais?

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

RECADO

"Suportam melhor a censura os que
merecem elogio."

Pope

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

M ulheres acima do pe-
so já não precisam
se preocupar tanto
com a compra de

roupas. Com a expansão do
mercado que atende à deman-
da por manequins plus size,
elas já podem assumir com es-
tilo suas curvas e formas. Se-
gundo a Associação Brasileira
do Vestuário (Abravest), o seg-
mento já movimenta R$ 4,5 bi-
lhões por ano e não foram pou-
cas as marcas que passaram a
se dedicar exclusivamente aos
modelos chamados plus size. 

De acordo com o professor
de vendas e de varejo da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), Ricardo Ladvocat,
os empresários percebem no
mercado plus size uma grande
oportunidade de negócio.
“Com esse cenário, até mesmo
grandes lojas de departamen-
to como Carrefour, C&A e Ren-
ner, entre outras, passaram a
investir no segmento.”

O segmento plus size tam-
bém se expande na internet,
apesar de ainda não ter a mes-
ma dimensão do mercado de
lojas físicas, diz Ladvocat. “Na
verdade, a concorrência ainda
não é tão grande de uma forma
geral, o que cria ótimas oportu-
nidades para os empreendedo-
res. Você encontra um número
maior de marcas nas grandes
cidades apenas”, avalia.

De acordo com ele, outro

ponto favorável para quem de-
seja apostar nesse mercado é a
situação constrangedora que
muitas mulheres passam ao
entrar em uma loja, pedir por
um número e receber como
resposta que a marca não tra-
balha com tamanhos de 48 a
56. “A própria situação de pro-
var a roupa é relatada como
obstáculo para compras. Mui-
tas mulheres sentem-se cons-
trangidas. Vale lembrar tam-
bém que os homens passam
pela mesma situação”, diz.

Por isso, segundo o professor
da ESPM-RJ, os lojistas que pre-
tendem investir nesse nicho de
negócios devem se cercar de
cuidados em relação às estraté-
gias de relacionamento com o
cliente, especialmente na co-
municação, pois muitos consu-
midores ainda não se sentem à
vontade para ir às lojas, experi-
mentar e comprar. “O ideal é in-
vestir em estratégias diferencia-
das para que tudo seja bem na-
tural, afinal autoestima é fun-
damental na hora de se vestir”,
orienta o professor.

Aposta

Segundo a sócia da loja vir-
tual Flaminga, multimarcas
especializada em moda femi-
nina plus size, Sylvia Sendacz,
a maioria das mulheres que
veste manequim acima de 44
não tem prazer em comprar
na loja física. “Na compra onli-
ne, elas não precisam passar
pela humilhação de, no prova-

Moda XL: ainda há espaço 
para quem quer investir 

dor, ter que ficar pedindo toda
hora por um número maior
para a vendedora.”

Sylvia relata, entretanto, que
enfrenta dificuldade para con-
vencer marcas mais famosas
de que vale a pena investir na
moda plus size. “Apostamos
em roupas requintadas, volta-
das para um público classe A.
Tentamos mostrar às marcas
que se trata de um segmento
lucrativo e, mais ainda, que é
um desafio criar moda para
mulheres com roupas GG”, diz.

Fundada em 1994 pela em-
presária Kadia Sell, que na épo-
ca trabalhava com revenda de
lingeries porta a porta, a Ksell
Lingeries tem hoje 90% de sua
produção voltada para o públi-
co plus size. “No começo, fa-
bricávamos peças de todos os
tamanhos. Como senti que es-
se mercado precisava de peças
com modelos, cores e tama-
nhos diferenciados, decidi fo-
car nesse nicho de negócio,
com bons resultados”, conta.

Para 2014, a empresária pre-
tende expandir as vendas para
cidades e estados que ainda
não têm lojas plus size. “Com
isso, projetamos alta de 30%
no faturamento”, explica. Na
avaliação de Kadia, ainda há
resistência das consumidoras
em efetuar compras em lojas
físicas. “A exposição na hora da
compra atrapalha muitas mu-
lheres, que têm dificuldades
de saber exatamente o núme-
ro que usa”, diz a dona da Ksell
Lingeries, acrescentando que
hoje é obrigatório especificar a
numeração nas peças.

“A Ksell fabrica até o número
56. Hoje, com muitas lojas vir-
tuais vendendo peças plus size,
ficou mais fácil para a clientela,
já que tem tabela de medidas
que oferecem comodidade ao
cliente. Dessa forma, essas mu-
lheres podem ser atrevidas sem
ser julgadas”, acredita. 

De acordo com Kadia, a em-
presa cresceu em um ritmo de
20% nos últimos anos. "Va-
mos buscar novos comercian-
tes focados nesse segmento e
acredito que teremos aumen-
to ainda maior em 2013’’, afir-
ma a empresária.

Lançada em 2011, a loja on-
line Carina Farfalla oferece
modelos femininos até o ta-
manho 54. Segundo a diretora
da marca, Vanessa Marques
Terra, todas as mulheres po-
dem ser elegantes e se valer
das mesmas tendências da mo-

da. Na avaliação da executiva,
o mercado plus size no Brasil
ainda não é bem explorado.
“Existem algumas marcas, mas
são poucas as que fazem um
produto fashion, seguindo ten-
dência mundial e de qualida-
de. Além disso, são poucas
também as empresas que pro-
duzem alfaiataria”, comenta.

Segundo a diretora, o seg-
mento plus size oferece boas
oportunidades. “São poucas
marcas bacanas, com roupas
jovens, elegantes e que seguem
as tendências do mercado.
Quem consegue criar modelos
mais atuais sai na frente”, avalia.

Para Vanessa, o mercado
plus size tem pontos positivos
e negativos. “Os clientes são
fiéis, até por conta da pouca
quantidade de marcas com
itens modernos e atuais. Em
compensação, os custos para
produzi-los são maiores, já que
as peças exigem mais tecido, li-
nhas e horas de uso das máqui-
nas”, explica a executiva, acres-
centando que, por conta disso,
os preços são mais salgados do
que as roupas convencionais. 

Roupas de baixo

Lançada no final do ano pas-
sada, a Tulli é especializada em
calcinhas e, embora já ofereça
modelos GG, pretende criar
uma linha dedicada ao público
plus size. “Em 2014, já teremos
algumas peças pensadas e ela-
boradas para tamanhos a partir
de 48/50, que valorizem as for-
mas dessas mulheres”, afirma a
sócia da marca, Carolina Leite.

Para Carolina esse segmen-
to só tem pontos positivos.
“Toda mulher tem direito de se
vestir e se sentir bem, bonita e
confortável, independente-
mente do tamanho que veste.
Por isso, oferecer peças em ta-
manhos maiores será mais um
diferencial”, diz Carolina. “Não
acreditamos que, por vestirem
tamanhos maiores, essas pes-
soas mereçam vestir lingeries
feias. Queremos atender bem a
esse público”, completa.

De acordo com Carolina, as
vendas dos tamanhos GG re-
presentam cerca de 5% do fa-
turamento. “Começamos com
poucos modelos neste tama-
nho e, aos poucos, fomos au-
mentando o mix de produtos
GG. Quando lançarmos a linha
Plus Size, essa porcentagem
tende a aumentar considera-
velmente”, ressalta Carolina.

DIVULGAÇÃO

Os clientes são fiéis,
até por conta da
pouca quantidade
de marcas com itens
modernos e atuais.
Em compensação,
os custos para
produzi-los são
maiores, já que as
peças exigem mais 
tecido, linhas
e horas de uso
das máquinas."
Vanessa Marques Terra
Diretora da marca Carina Farfalla 

Segmento voltado para pessoas acima do peso fatura cerca de R$ 4,5 bilhões anuais,
segundo a Abravest. De acordo com especialistas, concorrência ainda é pequena
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 ago. 2013, Seudinheiro, p. B-10.
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