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LEITOR PERGUNTA

"Tenho um temor e uma frustração. Jamais usei ponto e
vírgula. Já usei `outrossim´, acho que já usei até `deve-
ras´ e vivo cometendo advérbios, mas nunca me animei
a usar ponto e vírgula. Tenho um respeito reverencial
por quem sabe usar ponto e vírgula e uma admiração
ainda maior por quem não sabe e usa assim mesmo,
sabendo que poucos terão autoridade suficiente para
desafiá-lo. Além de conhecimento e audácia, me falta
convicção: ainda não escrevi um texto que merecesse
ponto e vírgula. Um dia o escreverei e então tirarei o
ponto e vírgula do estojo com o maior cuidado e com a
devida solenidade e o colocarei, assim, provavelmente
no lugar errado, mas quem se importará? _

Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Doeu
Domingo à noite. Paulo Caetano assistia ao progra-
ma Manhattan Connection. Não acreditou quando
Caio Brinder classificou pessoa com menos de 18
anos como "de menor". Entusiasmado, foi além. Fa-
lou em "de maior". O pobre telespectador, que dor-
mitava, acordou assustado. Forte dor de ouvido o
maltratava. Explica-se. O comentarista pisou a lín-
gua com impiedade. Ele quis dizer menor de idade e
maior de idade. A forma econômica é menor e, mais
rara, maior: Luís é menor (de idade). Carlos, maior
(de idade).

Barraco no DOI-Codi
O prédio do antigo DOI-Codi é de triste memória. Ali
torturadores descarregaram todo o sadismo contra
presos políticos. Com a proteção da censura, espan-
caram, estupraram, mataram. Mas, como não há mal
que sempre dure nem bem que nunca se acabe, a de-
mocracia voltou. Os desalmados receberam o perdão
da lei. Mas não de pais, mães, avós, tios, amigos. A
Comissão da Verdade veio para acertar as contas.
Na visita às instalações da casa do horror fluminen-
se, dois parlamentares se estranharam. Um: o coro-
nel deputado Jair Bolsonaro. Outro: o senador Ran-
dolfe Rodrigues. Ambos discutiram. Sem paciência,
Bolsonaro atacou o outro da cintura pra baixo. Co-
meçou e bate-boca. Com ele, a questão: qual o plural
da duplinha? Bate-boca joga no time de guarda-chu-
va, para-choque, porta-retrato. Formadas por verbo
+ substantivo, só flexionam o nome. Assim: bate-bo-
cas, guarda-chuvas, para-choques, porta-retratos.

Por falar em Comissão da Verdade...
A Comissão da Verdade tem um alvo: passar o Brasil
a limpo. Pra chegar lá, investiga os abusos do Estado
contra presos considerados subversivos. Foram anos
de chumbo. Quem se opusesse à ditadura era consi-
derado inimigo do país. Aí, tudo podia acontecer.
Quando Jango e JK morreram, levantaram-se suspei-
tas. Eles teriam sido assassinados? A pergunta vai
encontrar a resposta logo, logo. Foi autorizada a exu-
mação do corpo dos dois ex-presidentes. O que é is-
so? Exumar vem do latim exhumare. Quer dizer de-
senterrar, tirar da sepultura.

Terror no Quênia
Nome de países são calo no pé. Há os que pedem ar-
tigo. Brasil, Alemanha, Estados Unidos servem de
exemplo. Há os que dispensam o pequenino. É o ca-
so de Cuba, Mali e Portugal. O jogo duplo dá nó nos
miolos da moçada. Quênia responde por um deles. O
ataque a elegante shopping center da capital trouxe
a questão à tona. A gente diz Quênia ou o Quênia?
A saída é recorrer ao dicionário. Basta procurar o ad-
jetivo pátrio - queniano. A definição dirá "original ou
procedente do Quênia". Se é do, sinal de artigo. Nota
10 para o Quênia. Se formos atrás do verbete cubano,
o pai de todos nós dirá "natural ou procedente de
Cuba". De é preposição pura. Logo, o artigo não tem
vez. Xô!
Superdica: a regra vale para bairros, cidades e esta-
dos. Na dúvida, aplique-a sem preguiça. O resultado
é um só - acertar ou acertar.

Sendo rápido e certeiro como o ataque do Cruzeiro. Trata-se da
pronúncia de Iphan. Digo Ifam ou Ipam?
GABRIEL LANDIM, BH

Diga alto e bom som Ifam. É assim que a sigla se
escuta.

***
Surgiu-me a dúvida em relação à expressão "vaga aberta".
Existe vaga que não esteja aberta? É pleonasmo?
DKS, LUGAR INCERTO

Ops! Você tem razão. O adjetivo sobra: Há 200 vagas
no Tribunal de Justiça. Não há vaga no
estacionamento. Quero ser secretária do presidente.
Há vaga? Temos vagas para vendedoras.

Confissão do Verissimo

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

RECADO
"A natureza e os livros pertencem

aos olhos que os veem."
Emerson

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

A maioria dos lojistas
segue um método pa-
dronizado para quali-
ficar novos vendedo-

res em tarefas operacionais.
Muitos simplesmente deixam
o gerente ou outro funcioná-
rio mais experiente ao lado do
novo contratado por alguns
dias, até que ele seja capaz de
efetuar suas obrigações sozi-
nho. Outra forma comum é
contratar consultorias para
treinar toda equipe. Certo é
que empregados bem qualifi-
cados dão resultado da forma
mais eficiente, ou seja, direta-
mente nas vendas.

Pesquisa realizada pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) corrobora a afirma-
ção. Segundo o estudo, 68%
dos consumidores ouvidos
elegeram o atendimento co-
mo o principal fator para dei-
xar de comprar em um estabe-
lecimento comercial. Preço,
marca, localização, produto e
outros fatores somados che-
gam a apenas 32%. 

Especialista em gestão de
pessoas, Patrícia Itala Ferreira
acredita que muitos vendedo-
res perdem negócios por aten-
der aos clientes sempre da
mesma forma. Segundo ela,
os funcionários precisam en-
tender bem o perfil do públi-
co-alvo do estabelecimento
para lidar da melhor maneira
com os consumidores. “Existe
vendedor com perfil consulti-
vo, que gosta de explicar cada
detalhe do produto. Se ele tra-
balha em uma loja onde a agi-
lidade e a capacidade de aten-
der a até três pessoas ao mes-
mo tempo é o que prevalece,
ele não dará resultado”, diz.

Para quem deseja treinar a
equipe de vendas, Patrícia dá
algumas dicas. “Antes de tu-
do, é preciso estruturar a área
de Recursos Humanos (RH)
para desenvolver e ministrar
internamente o conteúdo que
será passado”, diz a especia-
lista, que cita também a quan-
tidade de pessoas a serem ca-
pacitadas e a especificidade
do treinamento. “Tudo de-
pende, obviamente, do orça-
mento disponível. Isso tam-
bém determinará se a iniciati-
va será repetida”, completa. 

Segundo ela, para manter o
funcionário focado durante os
cursos, já que muitos vão por
obrigação, é fundamental a
empresa imprimir um discur-
so que reforce a importância
do treinamento. “Com a con-
corrência cada vez acirrada no
varejo, a qualidade no atendi-
mento é um diferencial. Uma
boa dica é fazer avaliações de
aprendizagem relativas ao
conteúdo do treinamento e
também cobrar sua aplicação

na prática”, afirma.
Na avaliação de Patrícia, é

interessante também que os
cursos sejam feitos logo que o
empregado é admitido na em-
presa, pelo menos os que en-
volvam os ensinamentos mais
básicos. “Os demais podem
ser feitos nos períodos em
que o movimento é menor. É
uma forma de investir em ca-
pacitação e otimizar os resul-
tados quando a demanda é
maior”, declara.

Alinhamento

Segundo a especialista, ou-
tra questão importante duran-
te o treinamento dos funcio-
nários é conseguir alinhá-lo ao
plano de marketing. “É impor-
tante criar formas viáveis e di-
ferenciadas de atrair a cliente-
la. Neste sentido, estratégias
de fidelização são ferramentas
fundamentais para o varejo e
bom atendimento é parte im-
portante nisso”, conta Patrícia. 

Vendedor bem treinado dá
retorno além das vendas
Pesquisa do Sebrae mostra que 68% dos consumidores elegeram o atendimento
como o principal fator para deixar de comprar em um estabelecimento comercial

QUALIFICAÇÃO

Especializada em consulto-
ria de serviços voltados para os
segmentos de varejo, marke-
ting e distribuição, além de mi-
nistrar treinamentos, a GS&MD
– Gouvêa de Souza já desenvol-
veu soluções para grandes em-
presas, como Vivo, Cinemark,
Ponto Frio, Saraiva, Walmart e
Pão de Açúcar, entre outras. Se-
gundo o diretor de treinamen-
to & desenvolvimento da
GS&MD, Artur Motta, não exis-
te fórmula para adequar o con-
teúdo da qualificação ao perfil
do público e os objetivos da
marca. “O ponto essencial é sa-
ber gerar comprometimento
dos vendedores. Eles precisam
ter consciência dos objetivos
do treinamento, entender o
motivo da convocação e visua-
lizar o valor agregado do mes-
mo na função atual e na carrei-
ra”, comenta.

Na avaliação de Motta,
quando bem preparados, os
funcionários tendem a me-
lhorar a produtividade e,
principalmente, a motivação.
Ele destaca, entretanto, que
as empresas precisam enten-
der o conceito de treinamen-
to em uma visão mais ampla.
“Ele não se refere somente à
uma visão operacional rela-
cionada à atividade de ven-
das. O treinamento deve ser
constante em todas as áreas
da empresa”, ressalta.

Outro aspecto a ser desta-
cado, segundo o diretor da
GS&MD, é que o treinamento
deve sempre envolver aspec-
tos adicionais às questões téc-
nica e operacional. “O funcio-
nário precisa saber sobre a vi-
são estratégica da empresa,
seus valores e objetivos. Só as-
sim representará adequada-
mente a marca perante os
clientes, potencializando a
entrega de valor”, avalia.

Dona da Lessô Calçados,
marca com 17 lojas espalha-
das pelo Brasil, Telma Polo diz
que investir de forma cons-

tante em treinamento é es-
sencial. “Preferimos desen-
volver internamente o curso
de qualificação, porque os
gestores conhecem a fundo a
marca, a rotina das lojas, o
perfil dos clientes e dos ven-
dedores”, explica a empresá-
ria, que, mesmo assim, consi-
dera válida a contratação de
consultorias especializadas.
“Elas podem nos apresentar
novos conhecimentos e técni-
cas. A diversificação de meto-
dologias faz com que a equipe
não se canse e obtenha novas
visões”, comenta.

Para Telma, um funcioná-
rio bem treinado precisa estar
totalmente a par do que ocor-
re na loja, com conhecimen-
tos sobre vários processos,
como abordagem ao cliente,
preparação diária, fechamen-
to experimental, contorno de
objeções, fechamento e pós-
venda. “Só assim se atinge a
excelência no atendimento”,
diz a dona da Lessô Calçados.
“Com o treinamento, o fun-
cionário entende sua impor-
tância na empresa e passa a
ver os cursos como uma ferra-
menta essencial para seu apri-
moramento”, completa.

Cosméticos

Especializada em perfuma-
ria e cosméticos, a Mahogany
oferece diversos tipos de qua-
lificações presenciais para a
equipe de vendas de suas uni-
dades franqueadas. Consulto-
ra de treinamento do Labora-
tório Sklean, detentor  da mar-
ca Mahogany, Suleima Omar
Sanches explica que alguns
dos cursos são destinados ex-
clusivamente aos líderes e ge-
rentes de loja. 

“Esses módulos têm uma
linguagem mais voltada para
gestão, mas sem perder o foco
de venda”, afirma a executiva,
acrescentando que há ainda
outras capacitações feitas ex-
clusivamente para as consul-
tora de vendas mais especiali-
zadas, que têm papel de mul-
tiplicar o conhecimento para
o restante da equipe.

De acordo com Suleima, a
empresa promove anualmente
o Mahogany Expert, treina-
mento realizado para todas as
lojas franqueadas do Brasil. No
Rio de Janeiro, por exemplo, o
evento desse ano  teve 40 parti-
cipantes ao longo de dois dias
de curso. “Após o curso foi feito
um incentivo para que a equi-
pe buscasse incrementar as
vendas de uma das categorias
de produtos. O resultado foi
muito bom, já que a receita te-
ve alta de 18% em relação ao
ano anterior”, destaca.

Segundo a consultora da
Mahogany, o início do ano é um
excelente período para minis-
trar treinamentos, pois eles ser-
vem de resposta à queda natu-
ral nas vendas após o Natal,
além de ajudar a integrar novos
funcionários. “É uma ótima
oportunidade para a equipe co-
locar em prática novos conhe-
cimentos e se manter motivada
com os incentivos que ocorre-
rão durante o ano”, explica.

Segundo Suleima, a Maho-
gany sempre faz avaliações de
desempenho logo após os
cursos. “Já tivemos funcioná-
rios que apresentaram altas
superiores a 100% um mês
após o treinamento”, diz a
executiva, ressaltando que
vendedores da última catego-
ria de produtos a participar
de capacitações registraram
crescimento de 18% na ava-
liação do período de nove me-
ses após a iniciativa. “Ou seja,
o grande crescimento ocorre
logo após o treinamento. Por-
tanto, para termos resultados
constantes, este trabalho pre-
cisa ser contínuo”, afirma.

DIVULGAÇÃO

Com o treinamento, o funcionário entende
sua importância na empresa e passa a ver
os cursos como uma ferramenta essencial
para seu aprimoramento."

Telma Polo
Dona da Lessô Calçados
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 set. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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