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LEITOR PERGUNTA

Bum! Bum! Bummmmmmmmmmmm! Virou moda.
Arma na mão, lobos solitários saem atirando. Matam ao
acaso. A bala acerta quem está no lugar errado na hora
errada. Assim foi nas escolas que perderam dezenas de
alunos. Ou na Maratona de Boston. Ou, como ocorreu
na segunda, no quase quintal da Casa Branca.
A tragédia ocorrida em base da Marinha dos States
trouxe ao cartaz a maior potência do planeta. Co-
mentaristas, estudiosos, psicólogos comentam. Ao fa-
zê-lo, falam nos Estados Unidos. É aí que a porca tor-
ce o rabo. Muitos pisam a concordância. Dizem "Os
Estados Unidos chora novos mortos". Valha-nos,
Deus! Que o Senhor nos proteja os ouvidos.
Nome próprio plural joga em dois times. Num, vem
acompanhado de artigo (os Estados Unidos, as Baha-
mas, os Andes, os Alpes, o Palmeiras). Noutro, sem o
pequenino (Minas Gerais). A presença ou a ausência
da ilustre criaturinha tem tudo a ver com a concor-
dância. Eis a manha: o verbo concorda com o artigo.
Sem ele, embarca no singular.
Veja: Os Estados Unidos sofreram novo ataque de ci-
dadão americano. Os Alpes atraem turistas de Euro-
pa, França e Bahia. Os Andes ficam na América do
Sul. O Palmeiras disputa o Brasileirão. Conquistará
a taça? Minas Gerais tem o maior número de municí-
pios do país.

Sem exceção
Olho vivo! A sigla não goza de privilégios. Obedece à
norma do nome completo. Por quê? O artigo é pra lá
de poderoso. Mesmo ausente, conta como se estivesse
expresso: EUA vivem outra tragédia doméstica.

Moral da história
Os Estados Unidos espionam o mundo. Mas se es-
quecem de dar uma olhadinha no próprio quintal.
Dá no que dá.

Palavra de D. Pedro II
"Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor.
Não conheço missão maior e mais nobre que a de
dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens
do futuro."

Mistério da grafia
Sabia? A primeira letra do alfabeto se escreve assim
- á. O acento obedece à regra dos monossílabos tô-
nicos. Eles ostentam agudos ou circunflexos quando
preenchem uma condição: terminarem em a, e ou o
(seguidos ou não de s). É o caso de cá, lá, dás, é, és,
lê, crê, pó, cós, nós.
Olho vivo, marinheiro de poucas viagens. Os mo-
nossílabos tônicos terminados em i e u aparecem li-
vres e soltos - sem lenço nem acento. Veja: vi, li, nu,
crus.

Sobre penosas
Defenda-se. Em tempos de inflação alta, poupar é
preciso. A economia não se restringe ao dinheiro.
Abrange as palavras. Olho nos pleonasmos. Pra co-
meçar, preste atenção às penosas. Não diga rinha de
galos nem canja de galinha. A rinha é sempre de ga-
los. A canja é sempre de galinha. Rinha e canja - so-
zinhas - dão o recado.
A língua é malandra que só. Versátil, permite usos fi-
gurados. Rinha e canja podem entrar no jogo. Aí, te-
mos de avisar o leitor. Qualificamos os nomes. As-
sim: rinha de galinhas, rinha de garotos, canja de
galo, canja de avestruz, canja de peru.

"Tenho muito prazer em falar consigo", disse um ministro em
entrevista à rádio. O ouvido doeu. Com razão, não?
THEMÍSTOCLES CASTRO, BRASÍLIA

O pronome consigo sofre de mal pra lá de
condenável. Chama-se egoísmo. Ele é
exclusivamente reflexivo. Só se usa em relação ao
próprio sujeito do verbo: Levou consigo tudo que
lhe pertencia. O fotógrafo não levou nada consigo.
O desvairado falava consigo mesmo sem ligar para
os surpreendidos passantes.
Viu? O ministro se esqueceu da característica do
pronome. Na frase, o sujeito é eu. O consigo se
refere à repórter. Sem chance. Melhor dar a César
o que é de César: Tenho muito prazer em falar
com você.

O inimigo mora
em casa

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

RECADO

"Profetizar o futuro não é difícil,
mas é perigoso."

Osias Thon

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

N o jogo de sedução fei-
to pelo varejo para es-
timular os consumi-
dores a comprarem

sem necessidade aparente, o
visual merchandising gradual-
mente vira protagonista. A
partir do uso correto de ele-
mentos como design, arquite-
tura e decoração, essa estraté-
gia de marketing cria o clima
perfeito para induzir as pes-
soas a gastarem. Pesquisa do
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) mostra que o uso da téc-
nica pode ser determinante
para o aumento das vendas.
Segundo o estudo, 85% dos
brasileiros muitas vezes com-
pram por impulso.

De acordo com o levanta-
mento, que entrevistou 646
consumidores, as principais
motivações das compras feitas
por impulso são a insatisfação
com a aparência e a ansieda-
de. O estudo mostrou ainda
que 43% dos consumidores
disseram que gastam sem fa-
zer um planejamento prévio
quando estão angustiados,
tristes ou ansiosos. Para o SPC,
a atitude dessas pessoas fun-
cionaria como uma recom-
pensa emocional.

O principal motivo que leva
os consumidores das classes A
e B a comprarem por impulso
é a ansiedade provocada por
eventos próximos, como festas
e viagens, aponta a pesquisa.
Já entre pessoas de nível social
mais baixo, a insatisfação com
a própria aparência é a razão
mais citada entre os entrevis-
tados como causa para gasta-
rem sem planejamento.

Quando o assunto é o par-
celamento das contas, apenas
37% dos consumidores disse-
ram que avaliam se o valor da
parcela de cada mês cabe no
seu orçamento, sem conside-
rar as taxas que estão embuti-
das no financiamento. O estu-
do revelou ainda que 42% dos
entrevistados não conseguem
poupar nada do que recebem.
Quando levado em conta ape-
nas pessoas das classes A e B,
28% não conseguem poupar,
percentual que sobe para 53%
nas classes C e D.

Vários estágios

Segundo o professor de pós-
graduação em gestão estraté-
gica da comunicação do Insti-
tuto de Gestão e Comunicação
da Faculdades Integradas Hé-
lio Alonso (Igec-Facha), Rodri-
go Goecks, não existe uma úni-
ca definição do que seja visual
merchandising, mas, como to-
da prática transversal, ele toca
e congrega diferentes estágios
da vida do produto, de sua
concepção ao momento em
que é colocado à venda para o

cliente. “Ele é definido como a
apresentação de toda e qual-
quer mercadoria no seu me-
lhor, com destaque para a
coordenação de cores, ofereci-
mento de complementos e a
autoexplicação, descritiva e
ilustrativa, do item”, explica.

Segundo o professor, o vi-
sual merchandising pode ser
aplicado para qualquer nicho
de negócio. “Há projetos ca-
ríssimos, que demandam
obras, mobiliário e muito in-
vestimento em diversas for-
mas de programação visual. O
conceito, no entanto, cabe em
qualquer bolso, até mesmo
em orçamentos pequenos”,
comenta Goecks. 

Antes de qualquer investi-
mento em visual merchandi-
sing, o professor recomenda
que o empresário pesquise
bastante para entender pro-
fundamente o comportamen-
to de compra do seu público-
alvo e, com isso, identificar o
que fazer para tornar a ação
mais atrativa. “Já vi projetos
caríssimos desalinhados com
o perfil de compra”, afirma.

Outro ponto fundamental,
segundo Goecks, é o lojista ar-
rumar a loja de acordo com o
perfil e a proposta que deseja
passar para o consumidor.
“Primeiro o empresário deve
entender o comportamento

Visual merchandising como
protagonista no consumo

VENDAS

de compra. Não é para o ponto
de venda ficar só bonito. Se vo-
cê arruma demais uma loja
popular, por exemplo, perde-
se a percepção de produtos
baratos e, com isso, as vendas
podem cair ”, observa.

Antecipação

Designer gráfica da loja
Rudge, especializada em mo-
da feminina, Aline Miguel con-
ta que a marca sempre teve
cuidado com a comunicação
visual em suas vitrines e lojas
por entender que se trata de
um elemento importante na
comunicação com o público-
alvo. “Antes de virar o ano, ana-
lisamos fatores econômicos,
mercado e capacidade de pro-
dução para definirmos qual o
volume de vendas a ser colo-
cado como meta. Em cima dis-
so, traçamos um orçamento
de todos os custos”, explica.

Segundo Aline, o visual mer-
chandising usado nas lojas
funciona como um cartão de
visita. “Ele é responsável por
colocar o cliente lá dentro. É
de fundamental importância
para as vendas”, ressalta a de-
signer, que também destaca o
marketing sensorial como es-
tratégia para fisgar a clientela,
já que ele também ajuda os
consumidores a perceberem o
conceito da marca e sua iden-
tidade como um todo. “Além
da parte visual, exploramos
também a olfativa, por meio
de nosso perfume exclusivo
que é borrifado constante-
mente nas lojas. Também usa-
mos uma seleção de músicas
exclusivas direcionadas para
nosso público-alvo”, revela.

Na opinião da designer, a
compra por impulso muitas
das vezes é resultado do mo-
mento de encantamento do
cliente com o produto. “É um
momento singular do desejo
de compra. Há conceitos con-
tidos nos produto, seja pela
beleza ou pelo conforto, que
despertam o desejo no consu-
midor, que fica com interesse
em obtê-lo”, observa Aline.

A marca de moda masculi-
na Dartigny contratou a agên-
cia de publicidade Arte e Mí-
dia Comunicação, especializa-
da no mercado de vestuário,
para coordenar a reestrutura-

ção de comunicação da em-
presa, com destaque para o vi-
sual merchandising. Segundo
o diretor da Arte e Mídia, Pe-
dro Rolim, o custo inicial do
projeto costuma ser mais ele-
vado, já que é preciso adquirir
vários itens para humanizar os
espaços. No decorrer do pro-
cesso, no entanto, é possível
diluir esses gastos. 

“O resultado é sentido ime-
diatamente, com a exposição
de todos os produtos de uma
forma mais clara e conceitua-
da, além de possibilitar a apro-
ximação com o cliente a partir
do momento que se propor-
ciona o toque em todas as mer-
cadorias”, conta Rolim.

Para ele, um ambiente hu-
manizado, com conceito claro,
possibilita ao cliente uma ex-
periência na qual ele pode
identificar com mais rapidez a
marca, o que se reflete nas ven-
das. “Um plano de visual mer-
chandising bem feito precisa
de estudos prévios. É necessá-
rio identificar o público que se
deseja atingir e desenvolver
um trabalho especifico para
ele, adequando-se também as
coleções”, diz.

E-commerce

Mesmo sendo uma loja vol-
tada para o e-commerce, a
marca de lingerie Tulli se preo-
cupa com o visual merchandi-
sing. Segundo a coordenadora
de marketing, Leticia Sixel, a
empresa complementa esse
trabalho com ações de relacio-
namento com o cliente nas
mídias sociais, além de utilizar
e-mail marketing a partir do
banco de dados formado.

“Desde o começo da Tulli,
há quase um ano, trabalhamos
com isso. Utilizamos sempre
uma linguagem romântica, fe-
minina e sensual de forma su-
til para atrair as clientes”, con-
ta a coordenadora, que tam-
bém investe na produção de
catálogos para quando a em-
presa lança uma coleção. 

De acordo com Leticia, o vi-
sual merchandising é uma boa
ferramenta para elevar as ven-
das. “Não basta apenas arru-
mar a página da Tulli, é preci-
so mostrar o estilo e a identi-
dade visual da empresa com
um conjunto de ações de co-
municação”. Ela também des-
taca o marketing sensorial co-
mo uma estratégia efetiva pa-
ra cativar os clientes. “Cria-
mos um perfume para colocar
em nossas embalagens. Nos-
sas clientes gostaram da ação
e sempre fazem depoimentos
favoráveis”, afirma a executi-
va, acrescentando que a mar-
ca estima um faturamento
30% superior em relação ao
ano passado. 

DIVULGAÇÃO

Ao criar um ambiente que induz consumidores a gastarem, conceito de marketing se
espalha no varejo. Pesquisa aponta que 85% dos brasileiros compram por impulso

Não basta apenas arrumar a página da Tulli,
é preciso mostrar o estilo e a identidade
visual da empresa com um conjunto
de ações de comunicação."

Leticia Sixel
Coordenadora de marketing da Tulli
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 set. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




