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» NAIRA SALES

C om a proximidade das
festas de final de ano,
lojistas dos mais vari-
ados segmentos lan-

çam mão de diferentes estra-
tégias para fisgar a clientela.
Cartão de visitas das lojas, as
vitrines são o primeiro con-
tato do consumidor com a
mesma e, por isso, precisam
de atenção especial na orna-
mentação. Especialistas di-
zem que o mostrador tem a
função de encantar o cliente
e estimulá-lo a conhecer os
produtos expostos, por isso,
é necessário planejar muito
bem a decoração.

Decoradora há 35 anos,
Cecilia Dale diz que o ideal é
que os lojistas comecem a
entrar no clima natalino na
segunda quinzena de outu-
bro. “Essa época do ano é co-
nhecida por uma renovação
espiritual e uma decoração
colorida ajuda a lembrar a
data. Uma boa dica é contra-
tar um especialista, para não
errar no tom nesta data tão
importante”, comenta.

Segundo Cecília, as árvo-
res de Natal são um dos prin-
cipais elementos decorativos
do período. Lojas com vitri-
nes maiores podem apostar
neste artif ício.  “É a forma
mais direta de passar o clima
de festa para o cliente”, diz a
especialista, acrescentando
que estas podem aparecer
nos formatos tradicionais ou
confeccionadas com mate-
riais alternativos. “Tudo de-
penderá da criatividade do
vitrinista. O mais importante,
no entanto,  é que a ár vore
não chame mais atenção do
que os produtos”, orienta.

Outro cuidado, de acordo
com Cecília, é com os elemen-
tos utilizados nas vitrines, pois
um exagero pode causar certa
poluição visual, o que tiraria o
foco das atenções dos produ-
tos expostos. “Estrelas e paco-
tes de presente bem distribuí-
dos também podem garantir
um bom efeito para a vitrine”,
diz a decoradora, ressaltando
que a iluminação é determi-
nante para o sucesso da deco-
ração do mostruário. “Pode-se
apostar nas típicas lâmpadas
natalinas ou ainda em uma
iluminação mais minimalista,
mas sempre dispondo-as de
maneiras criativas, de forma
que dê à vitrine a dramaticida-
de e o aconchego que pede o
Natal”, completa.

Para Cecília, independen-
temente do orçamento dis-
ponível, a criatividade é um
elemento que deve estar sem-
pre aliada ao planejamento
para a decoração da vitrine
de Natal. “É fundamental co-
nhecer o público-alvo e ade-

quar a decoração a este.  O
cliente precisa se sentir con-
vidado a um momento praze-
roso”, afirma. 

Curso

Com o objetivo de melhorar
a qualidade visual de suas lo-
jas, o Santa Cruz Shopping, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro,
promoveu, em parceria com
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial do Rio de Ja-
neiro (Senac-Rio) um work-
shop gratuito sobre decoração
de vitrines de Natal para os lo-
jistas. De acordo com a geren-
te de marketing do empreen-
dimento, Carla Barbosa, o en-
contro ensinou aos partici-
pantes a planejar vitrines de
maneira criativa e atrativa.

Carla acredita que a ação foi
muito importantes para aper-
feiçoar a criação dos projetos de
vitrines, que devem estar sem-
pre de acordo com o perfil da lo-
ja. “Imagem é fundamental pa-
ra conquistar e atrair clientes,
ainda mais no Natal”, diz a exec-
utiva. “Estamos otimistas com o

do shopping nas festas de final
de ano, e acreditamos que a vi-
trine terá participação impor-
tante nisso”, destaca.

A Mahogany,  fabricante
brasileira especializada em
perfumaria, cabelos e cosmé-
ticos, apresenta este mês vá-
rias novidades em nécessai-
res e estojos com fragrâncias
para deixar as tradicionais
brincadeiras de amigo-secre-
to especiais. Gerente de ma-
rketing do Laboratório Sk-
lean, detentor da marca, Bri-
an Drummond explica que,
para atrair os clientes, a em-
presa apostou na combina-
ção entre vitrines com deco-
ração natalina e condições de
pagamento especiais. 

“O Natal é a data mais im-
portantes do varejo. Estamos
preparados para atender à am-
pliação da demanda que ocor-
re no período e fechar o ano
com resultados bastante posi-
tivos”, afirma Drummond.

Dona do Empório Estilo &
Casa, na Barra da Tijuca, Zo-
na Oeste do Rio, Núbia Vigna
conta que começou os pre-

parativos para a decoração
da vitrine na segunda quin-
zena de outubro. “Investimos
R$ 180 mil entre produtos e
decoração. Optamos em con-
tratar a decoradora Isabela
Garcez para nos assessorar
nos meses de outubro, no-
vembro e dezembro, pois o
visual de uma vitrine é muito
importante para as vendas”,
diz a empresária.

Para Núbia, a vitrine é o
cartão de visitas da loja. “O
material decorativo deve ser
selecionado de acordo com o
estilo da loja, de forma que
não se destaque mais do que
os produtos em exposição”,
comenta a dona do Empório
Estilo & Casa. 

Ela ressalta que está bastan-
te otimista com as vendas para
o final de ano e projeta alta de
30% em relação a igual perío-
do do ano passado. “Temos
uma seleção diferenciada de
objetos de decoração natalina
e presentes que cabem no bol-
so do consumidor da Barra da
Tijuca, sem o stress dos gran-
des shoppings”, afirma.

Na avaliação da empresá-
r ia,  vale  a  pena gastar  um
tempinho extra com a deco-
ração nessa época do ano,
pois os consumidores nor-
malmente se deixam levar
pelo espírito natalino e a vi-
trine acaba envolvendo quem
passa. “A decoração de Natal
é uma forma de demonstra-
ção de carinho aos nossos
clientes”, afirma.

Espírito natalino já 
invade as lojas do País 

VAREJO 

LEITOR PERGUNTA

Há viagens e viagens. Umas são longas. Exigem tempo,
bagagem,embarques e desembarques.Outras se caracterizam
pela brevidade. É o tal vv - vai e volta. Há, também, as idas e
vindas na cabeça. Sem limites ou fronteiras, a gente entra em
diferentes universos. Dá a vez a sonhos e delírios. Surfa. Mas
nem sempre a harmonia marca o percurso. Há pedras no
caminho.O mau uso da língua é uma delas.Quer ver?

Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Doeu
Marcelo Abreu nasceu em Pedreiras. É maranhense da ge-
ma. Há muiiiiiiiitos anos adotou Brasília pra morar. Mas não
abandonou a terra natal. Volta sempre. Outro dia, esperava o
voo no aeroporto de São Luís. Ao bater os olhos neste texto,
estremeceu: "Para a Vale, crescer de forma sustentável é cres-
cer junto com as pessoas". Amante da língua e econômico
por natureza, Marcelo não perdoa. "Junto com?", escreveu
ele. "Doeu. Basta com. Cresce-se com as pessoas."

Conservadores e liberais
Argemiro Procópio é professor de relações internacionais da
Universidade de Brasília. Cidadão do mundo, atravessa Eu-
ropa, França e Bahia com a naturalidade de quem vai ali, até
a esquina. Frequenta livrarias, teatros, museus e, sobretudo,
bons restaurantes. Cozinha como poucos. Generoso, não
come sozinho. Divide a iguaria com os amigos.

Outro dia, foi ao supermercado comprar bebidas. Buscou os
sucos de frutas. Ops! Duvidou do que viu. Na embalagem do
SuFresh, leu "Néctar de uva sem conservadores". Em vez de
se indignar, riu, riu, riu. Olhou pro vizinho de ocasião e co-
mentou. "É mais um caso de tradução malfeita. Em bom
português, conservatives, escrito na caixa, é conservantes.
Virou conservadores. Será que há sucos liberais?"

Onde estás, ó país?
"Nunca antes na história desse país..." O bordão, repetido
por Lula sem economia, ganhou adeptos. Dilma é um deles.
Ouvintes ficam confusos. Com razão. Suas Excelências se re-
ferem ao país em que estão. É a vez do este: Nunca antes na
história deste país... Este é um país que vai pra frente. Este é
um país que não perde oportunidade de perder oportunida-
de. (Roberto Campos). Que país é este em que moramos?

Licença, meu branco?
Brasília é muito particular. Não é estado. É o Distrito Federal.
O Legislativo é meio câmara de vereadores e meio assem-
bleia legislativa. Daí chamar-se Câmara Legislativa. Os re-
presentantes não são deputados estaduais. São deputados
distritais.

Durante muito tempo, a Câmara Legislativa funcionou num
prédio alugado, mixuruuuuuuuuuuuca. Há dois anos, mu-
dou-se pra endereço pra lá de chique. É vizinha do Palácio
do Buriti e do Palácio do Tribunal de Justiça do DF. Pra fazer
bonito, escreveu na parede lateral recado visível a quem pas-
sa pela rua. "Entre que a casa é sua", diz o texto.

"Cadê a virgula?", perguntam os cidadãos que estudaram
nos tempos em que o professor ensinava e o aluno aprendia.
Eles sabem diferenciar as orações coordenadas explicativas
das subordinadas adverbiais causais. É fácil como tirar doce
de bebê.

As explicativas vêm depois de ordem ou pedido. Isolam-se
sempre por vírgula: Feche a porta, que está ventando muito.
Por favor, abra a janela, porque está quente aqui dentro. Faça
silêncio, que seu pai está dormindo.

Não é ordem nem pedido? Então a causal pede passagem.
Xô, vírgula: Cheguei tarde porque perdi o ônibus. Não traba-
lhei na quinta-feira porque a estrada foi fechada pelos gre-
vistas. Escrevo porque tenho o que dizer.

Acredito que minha dúvida deva ser frequente, mas lá vai... o correto é:
entrega em domicílio ou entrega a domicílio?
PABLO, LUGAR INCERTO

Entregamos em casa, em hospitais, em escolas. E, claro, em domicílio.

*

Gostaria de contar, mais uma vez, com seus préstimos. Trata-se de
concordância do cargo que a pessoa exerce com seu sexo. Por exemplo:
Maria das Dores é técnica de produção ou técnico de produção?
Gildásia é analista judiciária ou analista judiciário?
JRODRIGUES, LUGAR INCERTO

É lei. Cargo exercido por mulher flexiona-se no feminino: Maria é
técnica de produção. Gildásia é analista judiciária. PT saudação.

Viagem pelo 
mundo das letras

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

RECADO

"A linguagem da lei não pode 
soar estrangeira aos ouvidos 

de quem deve cumpri-la."
Billings Learned Hand

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

PRATELEIRA

A obra traz ideias que podem inspirar curiosos,
pessoas que buscam motivação para empreender
ou quem está ansioso por provocar grandes
mudanças na vida. O livro apresenta uma série de
apontamentos que propõe tirar da zona de conforto
quem anda descontente com as relações de
trabalho vigentes no mercado. Baseado nos pilares
do desenvolvimento físico, emocional, espiritual e
mental, o autor estimula os leitores a cuidar do
corto, exercitar o cérebro, acalmar a mente e viver
um dia após o outro. Só assim, segundo ele, é
possível abrir caminhos para novas iniciativas e oportunidades de negócios.

LLIIVVRROO::  ESCOLHA VOCÊ – TRANSFORME-SE EM UMA MÁQUINA DE IDEIAS, 
APRENDA A RESOLVER PROBLEMAS E GANHE DINHEIRO 

AAUUTTOORR:: JAMES ALTUCHER EEDDIITTOORRAA::  ALAÚDE NNÚÚMMEERROO  DDEE  PPÁÁGGIINNAASS::  240 PPRREEÇÇOO:: R$ 29,90

Torne-se um facilitador
DIVULGAÇÃO

((CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))

DIVULGAÇÃO

Imagem é fundamental para conquistar 
e atrair clientes, ainda mais no Natal."

Carla Barbosa
Gerente de marketing do Santa Cruz Shopping

Vitrines já estão enfeitadas com árvores de Natal. Segundo especialistas, decoração é
importante para as vendas, mas não pode chamar mais atenção do que os produtos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 nov. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




