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LEITOR PERGUNTA

Os monumentos mais lindos das cidades se vestem
de rosa. É a cor que simboliza o feminino. Com ela,
chamam a atenção para a importância de prevenir o
câncer de mama. A novidade surpreende. Impõe uma
pausa e faz pensar. Ninguém pode ignorá-la. Mas
nem tudo é festa. Na euforia da criação do novo vi-
sual, pintou uma dúvida na cabeça dos organizado-
res: cor-de-rosa se grafa com hífen?
Sim. O trio escapou da caçada aos tracinhos promo-
vida pela reforma ortográfica. Vocábulos compostos
de três ou mais palavras ligadas por preposição, con-
junção, pronome tinham hífen. Mas deixaram de ter.
É o caso de pé de moleque, mula sem cabeça, tomara
que caia, bicho de sete cabeças, mão de obra, testa de
ferro, pé de galinha (ruga). E por aí vai. A lei citou ex-
ceções. Entre elas, sobressaem cor-de-rosa, água-de-
colônia e pé-de-meia.

Olho vivo 1
As demais cores ficaram livres e soltas: cor de la-
ranja, cor de vinho, cor de gelo.

Olho vivo 2
Palavras que designam seres dos reinos animal e
vegetal ficaram de fora da caçada. Escrevem-se
como sempre se escreveram: castanha-do-pará,
castanha-do-brasil, pimenta-do-reino, cana-de-
açúcar, joão-de-barro, canário-da-terra.

Sem pai nem mãe
Valha-nos, Deus! No perfil da Dilma no Twitter,
aparecia "dirije". Alguém descobriu. Pôs a boca
nas redes sociais. Foi um deus nos acuda. Rapidi-
nho, a equipe presidencial corrigiu o deslize. Mas
o mal estava feito. O que fazer? O melhor é preve-
nir - evitar que o fiasco se repita. A lição é fácil
como andar pra frente. Basta lembrar que os ver-
bos têm família.
Se o infinitivo se grafa com determinada letra, as
demais formas vão atrás. É o caso de viajar (que
eu viaje, viaje, viajemos, viajem). Dirigir não foge
à regra. Mas, para manter a pronúncia, quando o
g é seguido de a ou o, o g vira j (dirijo, dirige, diri-
gimos, dirigem). Agir joga no mesmo time (ajo,
age, agimos, agem).
Moral da tragédia: o redator começou com j e foi
em frente. Bobeou.

Falar bonito é isto
Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa,
ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Che-
gando lá, constatou haver um ladrão tentando le-
var seus patos de criação. Aproximou-se vagarosa-
mente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar
pular o muro com os amados patos, disse-lhe:
- Oh, bucéfalo anácrono! Não o interpelo pelo va-
lor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim
pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito
da minha habitação, levando meus ovíparos à
sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade,
transijo; mas se é para zombares da minha eleva-
da prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-
te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto
da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te
reduzirei à quinquagésima potência que o vulgo
denomina nada.
E o ladrão, confuso, pergunta:
- Dotô, eu levo ou deixo os pato?

Sigo a Dilma no Twitter. Algo me surpreende. A presidente,
tão preocupada com a imagem, posta textos descuidados.
Além de conterem erros, as mensagens pecam pela
deselegância. É possível, com 140 caracteres, comunicar-se
com beleza, não?
SALVIANO ARAÚJO, BH

Claro que sim. Escrever para o Twitter é a
sofisticação da sofisticação. A mensagem tem o
limite de 140 caracteres. Além de dar o recado,
precisa ser elegante. Se possível, charmosa. A
equipe da Dilma ignora os requisitos. Eis dois
exemplos:
*A partir de hoje, ampliamos o valor dos
imóveis que o trabalhador pode comprar
utilizando seu saldo do fundo de garantia.
Que tal livrar-se do gerúndio e do possessivo?
Assim: A partir de hoje, ampliamos o valor dos
imóveis que o trabalhador pode comprar com o
saldo do fundo de garantia.
*É + possibilidade p/ quem sonha c/ sua casa
própria. O teto do FGTS será R$ 750 mil em SP,
RJ e DF. & de R$ 650 mil nas demais regiões.
Melhor: É + possibilidade p/ quem sonha c/ a
casa própria. O teto do FGTS será R$ 750 mil
em SP, RJ e DF. Nos demais estados, R$ 650 mil.
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RECADO

"O que se concebe bem se enuncia
com clareza. E as palavras para
dizê-lo chegam com facilidade."

Boileau

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

F altando menos de duas
semanas para o Dia das
Crianças, o comércio se
prepara para uma das

datas mais esperadas pelos lo-
jistas. Pesquisa do Centro de
Estudos do Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) estima que as ven-
das subam 5% frente a igual
período do ano passado. Já a
Associação Brasileira de Lojis-
tas de Shopping (Alshop) está
bem mais otimista e projeta
crescimento de 12% na mesma
base de comparação. 

O presidente do CDL-Rio,
Aldo Gonçalves, acredita que o
investimento dos lojistas cario-
cas em promoções e formas di-
ferenciadas de pagamento dão
sustentação à estimativa da en-
tidade. “Os lojistas continuam
inovando bastante para sedu-
zir ainda mais os pais e avós,
apostando, principalmente,
nas promoções”, afirma. O es-
tudo da entidade mostra ainda
que os presentes mais procura-
dos são brinquedos, roupas,
calçados, mochilas e acessó-
rios, jogos eletrônicos, fones de
ouvido e celular. A forma de pa-
gamento predominante será o
cartão de crédito parcelado, se-
guido do cheque pré-datado,
dinheiro e cartão de débito.

Enquanto isso, a Alshop in-
forma que os pedidos dos vare-
jistas aos fabricantes ficaram,
em média, 12% maiores do que
em 2012, o que permite à asso-
ciação projetar alta na mesma
grandeza para as vendas no Dia
das Crianças. “O mercado de
brinquedos depende muito das
importações, mas a alta do dó-
lar favorecerá o produto nacio-
nal, que deverá participar com
55% das vendas”, diz a nota emi-
tida pela entidade. 

De acordo com o sócio e di-
retor comercial do Grupo AZO,
Marco Quintarelli, quem qui-
ser lucrar no Dia das Crianças
precisa estar preparado. Uma
boa opção, segundo ele, é con-
tratar temporários, já que o
movimento costuma ser maior
do que nos dias normais. “O
Dia das Crianças vem, a cada
ano, ganhando mais atenção
dos varejistas e, consequente-
mente, gerando mais preocu-
pação em questões ligadas à
atendimento”, diz.

Para Quintarelli, o lojista pre-
cisa também ter cuidado espe-
cial com a gestão do estoque. E,

quando se fala em crianças, diz
o especialista em varejo, a aten-
ção deve ser ainda maior, prin-
cipalmente com a variedade de
produtos. “O empresário deve
ficar antenado nos personagens
tradicionais do momento e ter
no estoque brinquedos, vestuá-
rio e produtos da Galinha Pinta-
dinha, linha Disney e Marvel,
entre outros”, orienta.

Na avaliação do consultor, as
crianças gostam e querem brin-
quedo. Roupas são desejos ape-
nas dos pais, brinca Quintarelli.
“Para juntarem o útil ao agradá-
vel, os pais começaram a com-
prar roupas no Dia das Crian-
ças, garantindo não só um ‘bom
presente’, como o guarda-roupa
da criançada”, observa.

Outro ponto importante é o
lojista usar a criatividade no
ponto de venda para atrair a ga-
rotada, que acabam arrastando
seus responsáveis. “Estamos na
época da interatividade e do
mundo virtual. Usar a criativi-
dade com base nessas informa-
ções é altamente recomendá-
vel”, diz Quintarelli, acrescen-
tando que os empresários pre-
cisam sair do lugar comum. “É
preciso criar um encantamento
em relação às lojas, sejam elas
de roupa, calçados ou brinque-
dos. Tudo que chame a atenção
dos pais e entretenha a criança
vale a pena”, recomenda.

Brinquedos

Fundado na Dinamarca, em
1932, o Grupo Lego, especializa-
do em brinquedos de montar,
está otimista para o Dia das
Crianças. Segundo o diretor de
operações da marca no Brasil,
Robério Esteves, o resultado das
vendas na data comemorativa,
em particular, será fundamen-
tal para que a empresa atinja o
crescimento de 50% projetados
para 2013 no País, repetindo a
performance do ano passado.
“Antes disso, mantínhamos
crescimento médio de 25% ao
ano no mercado brasileiro”,
conta o executivo.

Uma das estratégias da em-
presa para a data, segundo Este-
ves, é a ampliação da oferta de
brinquedos com preços mais
acessíveis. Para ele, o principal
diferencial da Lego continua
sendo a certeza de se tratar de
um produto que incentiva o de-
senvolvimento das crianças ao
aliar segurança, estímulo à cria-
tividade, coordenação motora e
raciocínio lógico. “São brinque-

EXPECTATIVA

dos que proporcionam infinitas
possibilidades de construção e
permitem que as crianças criem
qualquer coisa”, ressalta.

Segundo o diretor, o Dia das
Crianças representa aproxima-
damente 30% das vendas anu-
ais. “Nossa expectativa é faturar
pelo menos 20% a mais em rela-
ção ao ano passado”, afirma Es-
teves, acrescentando que traba-
lhar com o público infantil é
bastante gratificante, pois as
respostas das crianças sobre o
produto é rápida e sincera. “Pa-
ra nos aproximarmos ainda
mais do público-alvo, acaba-
mos de inaugurar nossa terceira
loja conceito no País, em Curiti-
ba (PR). As outras são no Rio de
Janeiro e São Paulo”, completa. 

Dona dos direitos da grife ita-
liana infantil Monnalisa no Bra-
sil, Lorena Miranda diz que está
bastante otimista com o Dia das
Crianças. “É a segunda data
mais importante para nós, atrás
apenas do Natal”, comenta. Se-
gundo ela, mesmo com o co-
mércio em clara desaceleração,
a marca aposta em um aumen-
to de 10% no faturamento na
data comemorativa. “A coleção
de verão acaba de ser lançada
nas lojas e está encantando os
clientes”, comenta Miranda.

De acordo com a empresária,
para atender à demanda mais
forte durante a data comemora-
tiva, o primordial no ramo de
vestuário é se planejar com an-
tecedência, além de ficar sem-
pre atento às tendências de mer-
cado que estão permanente-
mente se renovando. “Temos
como nosso dever de casa o ob-
jetivo de vender bem, o que sig-
nifica estar preparado para
transformar a experiência de
compra em algo positivo”, diz
Lorena, acrescentando que a
marca investe forte em visual
merchandising e no treinamen-

to da equipe. “Para nós, consu-
midor bom é aquele que volta,
mas precisamos estar prepara-
dos”, completa.

Inovação

Especializada em entreteni-
mento infantil, a Nutri Ventures
Brasil aposta em um filão inova-
dor. A marca tem como objetivo
ajudar os pais a incentivar os fi-
lhos a se alimentarem melhor.
Por meio de um site interativo, a
empresa criou uma história re-
pleta de personagens para fazer
com que a criançada se alimen-
te brincando. 

Segundo a presidente da So-
ciedade Brasileira de Gastrono-
mia e Nutrição (SBGAN), Maria
Lucia Tafuri Garcia, é funda-
mental que a criança veja, em
todas as refeições, o alimento
como algo divertido em vez de
uma punição ou obrigação. “A
alimentação tem que ser inte-
ressante. A criança deve intera-
gir com ela. Deve-se incentivar
a criança a fazer seu próprio
prato, escolher alimentos colo-
ridos e relacioná-los a senti-
mentos bons”, aconselha.

Para o diretor de marketing
da Nutri Ventures Brasil, Pedro
Crespo, a história das séries
criadas pela empresa foram
pensadas, desde a sua gênese,
para atingir crianças em todo o
mundo. “A Nutri Ventures é por-
tuguesa, mas a ideia é para o
mundo todo. Nossa estreia, por
exemplo, foi na Ucrânia, em
2012, com a primeira aparição
na televisão”, informa o executi-
vo. “Criamos um conceito de
entretenimento único que trata
de um tema que interessa a to-
das as crianças, pais e educado-
res”, completa Crespo, ressal-
tando que a companhia já in-
vestiu mais de R$ 1 milhão no
mercado brasileiro.

PRATELEIRA

Competitividade gerada por meio de ações
inovadoras é um fator que todas as grandes
corporações vêm tentando alcançar. Poucas, no
entanto, obtêm sucesso ou mesmo sabem como
chegar lá. Líderes estão contratando
funcionários com iniciativa, determinação,
ousadia e criatividade, mas muitos não sabem
lidar com esse perfil. A obra trata do
empreendedorismo corporativo a partir da
análise de 14 casos de companhias, mostrando
como as empresas podem desenvolver uma
cultura empreendedora em suas organizações.  
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Funcionário empreendedor
DIVULGAÇÃO

Enquanto a CDL-Rio estima alta de 5%
nas vendas em relação a 2012, a Alshop
projeta expansão de 12%. Inovar no
atendimento para atrair a garotada é
fundamental, dizem especialistas

Varejo otimista
com o Dia 
das Crianças

Criamos um conceito de entretenimento
único, que trata de um tema que interessa a
todas as crianças, pais e educadores."
Pedro Crespo
Diretor de marketing da Nutri Ventures Brasil
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 out. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




