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K gentry, sua temporada 
e seus ritos

S u z a n n e  B a u d e m o n t

Sob sua aparente futilidade, a " temporada" tem uma 
função precisa: é  o mercado de casamentos para as jovens 
da alta sociedade. Quem movimenta esse mercado são as 
mulheres, as mães. O comportamento dos participantes 

obedece a uma regra máxima: mostrar-se nos lugares certos 
(The right place), em companhia de pessoas bem-nasrídas, 
ricas, influentes (The right peoplej, com as roupas certas 

para as diversas horas do dia (The right clothes).

O  ponto alto da vida mundana em Londres é a "temporada", 
conjunto de ritos imutáveis e de costumes quase tribais, já respeitado 
no século XVIII, mas que antes mesmo dos meados do século XIX se 
toma um turbilhão frenético de mundanidades. Com a ajuda da Pax 
Britannica, poucos acontecimentos viriam perturbá-la antes de 1914.

Sob sua aparente futilidade, a "temporada" tem uma função preci
sa: é o mercado de casamentos,para as jovens da alta sociedade. Quem 
movimenta esse mercado são as mulheres, as mães. O comportamento 
dos participantes obedece a uma regra máxima:' mostrar-se nos luga
res certos (the right place), em companhia de pessoas bem-nascidas, 
ricas, influentes (the right people), com as roupas que as lojas, cada vez 
mais numerosas, ofereciam em mil modelos, adequados para as diver
sas horas do dia’ (the right clothes).

A temporada é relativamente breve, o que explica o seu caráter 
exacerbado. A aristocracia e a gentry só abandonam seus domínios 
campestres do fim de abril até o fim de julho, quando o tempo da caça 
a cavalo já terminou', o da caça comum ainda não começou e as sessões 
do Parlamento exigem a presença do chefe da família na capital. 
Dispõe-se assim de três meses, e talvez ainda de um tempo suplemen
tar, de outubro a dezembro, para ouvir as mais belas vozes do mundo 
no Covent Garden, admirar os últimos quadros na Royal Academy,
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correr de uma recepção para um-jantar e um baile, mas principal mente 
para encontrar um marido para a filha. Se o assunto não estiver 
liquidado em duas temporadas, o futuro se anuncia sombrio para a 
senhorita./

Londres é uma cidade vasta, mas ò bom-tom exige que se possua, 
ou na pior hipótese, que se alugue umaJownhouse num bairro relati
vamente seleto: Mayfair, um labirinto de ruas e pequenas praças 
(particulares), situado ao norte de Piccadilly — sendo Park Lane, 
elegante avenida que acompanha o lado leste de Hyde Park o nec plus 
ultra (o que há de melhor). A oeste do parque, a prestigiosa Holland 
House empresta seu brilho a Kensington. A proximidade dos palácios 
de Buckingham e de Saint James e também de Marlborough House, 
residência do príncipe e da princesa de Gales, confere igual prestígio 
às ruas situadas entre Piccadilly e o Mali, sobretudo à Saint James 
Street e aos arredores de Belgrave Square. À sombra do Parlamento, 
Westminster também é um bom endereço. Piccadilly, com suas lojas, 
galerias (Burlington Arcade) e seus Clubes, toma-se a rua principal 
dessa aldeia chique, cujos gramados e árvores eram os de Hyde Park, 
Green Park e Saint James Park. Durante o dia, as compras levarão as 
senhoras para as artérias que limitam esse microcosmo: Haymarket, 
Regent Street, Oxford Street. Depois da abertura da primeira loja de 
departamentos, Whiteley's (1863), elas se arriscarão até Westboume 
Grove, para adquirir os 25 metros de tecido necessários à sua crinoli- 
na, o corpete que lhes daria um talhe de vespa (medida ideal: 37 
centímetros), ou o chapéu de seus sonhos, dilúvio de pássaros, frutos 
e flores, cujos descendentes ainda freqüentam os garden parties da 
realeza em nossos dias. Depois, além de Piccadilly Circus, começa o 
reino da noite.

Quàntos são, no início do século, os happy few? Dez mil: The upper 
ten thousand? De qualquer forma, a aristocracia, a gentry, e depois, com 
o passar do tempo, a alta burguesia: profissões militares, jurídicas, 
médicas, e até as altas finanças e a grande indústria. Além de, em 
qualquer época, o brilho, o talento para a conversação e a beleza 
servirem de passaportes.

^Quatro vezes por ano, a rainha oficializa a filiação à Society durante 
uma cerimônia: a Apresentação à Corte. Acena se desenrola no palácio 
de Buckingham ou de Saint James. As protagonistas são as filhas ou 
as jovens esposas dos membros da Sodety. Um "padrinho", em geral 
parente da "debutante'*) já admitido no círculo real, apresenta previa
mente o pedido, e a resposta — que alegria! — é positiva. Semanas 
inteiras são então dedicadas à escolha do tecido e do modelo do 
vestido, dos acessórios, às provas de costura. A impetrante faz um
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treinamento intensivo para sair da carruagem cúm toda a graça exigi
da, subir intermináveis escadarias, fazer reverência sem cair, e sair da 
sala sem voltar as costas, como se essas fossem atividades habituais, 
como se uma cauda de quatro metros, uma tiara com suas plumas e 
seu véu fossem a sua indumentária cotidiana,.

Chega então o dia em que a jovem é convocada para um dos quatro 
drawing-rooms anuais: vem a hora de pôr-se a caminho, a longa espera 
na carruagem e depois na galeria das Pinturas, o minuto de prepara
ção para entrar no Grande Salão, com a mão direita desenluvada, com 
a cauda varrendo o chão. Sois filha de Par do Reino? A râinha se 
inclina e vos beija a fronte. Filha de plebeu? Vós vos inclinais e beijais 
a mão de Sua Majestade. Pronto, a jovem está consagrada^

O palácio também dita a moda em matéria de divertimentos, pelo 
menos até o grande luto de 1861. A música é muito apreciada e permite 
ao príncipe Alberto escapar aos saraus de mexericos (gossip) que, ao 
contrário de sua mulher, ele detesta. Alberto reorganiza a orquestra 
particular da rainha, uma boa orquestra de cordas, e nos saraus 
musicais reais se apresentam músicos célebres. Vitória adora dançar. 
Johann Strauss, que viera à Inglaterra para as festividades da coroa
ção, introduz a valsa vienense na corte, e Vitória constata que seu 
esposo é um ótimo dançarino. Quadrilhas, galopes, polcas, HigMand 
reels fazem furor. Todas as semanas, dança-se no palácio. A Sala do 
Trono serve de moldura para bailes, às vezes a fantasia (baile dos 
Plantageneta, da Restauração...) que têm efeitos estimulantes sobre o 
comércio e o artesanato.

'Os jantares de gala, na corte, se desenrolam ao som de música. 
Depois dos ágapes, a segregação, que anteriormente separava os 
sexos, não é mais obrigatória, pois Vitória desaprova as libações às 
quais se dedicam então os senhores, e Alberto também não aprecia as 
conversas ousadas que as acompanham^

'Depois do casamento dos príncipes de Gales em 1863, como Vitória 
continuasse reclusa em seu luto, cabe ao futuro Eduardo VII e à bela 
Alexandra da Dinamarca manter esse ambiente. Em tomo deles e de 
seus amigos, os escândalos florescem: o Marlborough House set não 
brilha pela sua moralidade. Mas as atrizes, "protegidas" do príncipe 
^  Gales, como Lillie Langtry, the Jersey Lily, são bem recebidas.

Uma parte do ritual da temporada se realiza em público, como os 
grandes acontecimentos esportivos da primavera (regatas de Henley, 
derby de Epson...) e também o passeio em Rotten Row pela manhã, 
onde os cavaleiros exibem um estilo polido durante os longos meses de 
outono e inverno no campo. Passeia-se, senta-se, conversa-se, namora- 
se... no Hyde Park Comer ou em outro lugar "de bom-tom" do parque.



Circula-se em veículo puxado a cavalo, apesar dos engarrafamentos 
nos belos fins de tarde.

A alegria e o encantamento do espetáculo superam as Mil e Uma 
Noites! O sol brilha glorioso no céu e verte sua chuva de ouro sobre as 
belas Dânaes que cavalgam, trotam e galopam em seus graciosos 
ginetes ao longo de Rotten Row... Nenhuma cena no mundo se iguala 
a Rotten Row às quatro horas da tarde, quando a temporada está no 
auge.
(G.A. Sala, Twice Round the Clock, 1859)

?As pessoas se apressam para visitar os lugares da moda, mesmo 
correndo o risco de se misturarem à multidão. Mas o que não se faria 
para ver, através de efeitos óticos, a ascensão do Monte Branco no 
Egyptian Hall, o panorama de Londres no Colosseum de Regent's 
Park, o mundo em relevo no Great Globe de Leicester Square ou ainda 
a Câmara dos Horrores de Madame Tussaud?_Os homens da alta . 
sociedade não se recusavam.a.misturar-se àsjnujtidões.que inyadem 
os jardins.de atrações de Çremqrne.emjChelsea: dança-se, passeia-se, 
admira-se o pagode chinês, o chalé suíço, o templo hindu, e procura-se 
privacidade nos pequenos salões reservados que cercam a imensa 
pista de dança e dão a Cremome a reputação de ser "a sementeira de 
todos os vícios"

/Outro lugar puotico: o teatro. No começo, a Society se mantém 
afastada. Mas excelentes atores-administradores (Macready, Kean...) 
o enobrecem, desenvolvem o star system, respeitam a exatidão histó
rica — para desgosto das atrizes, que teriam preferido exibir-se com 
crinolinas e babados a vestir figurinos antigos — e utilizam em suas 
montagens os recursos da técnica moderna. Shakespeare triunfa, 
como sempre. Mas, por falta de boas peças contemporâneas, o melo
drama, especialidade do Adelphi, obtém sucesso fácil: a própria Vitó
ria adora Os Irmãos Corsos, de Dumas pai, adaptada pelo irlandês Dion 
Boucicault. A partir de 1865, quando no Prince of Wales aparecem as 
peças naturalistas, as cup and saucer plays, a Sodety adere verdadeira
mente ao teatro. As salas de teatro íondrinas, que eram 25 em .í850, 
somam mais de 50 no fim do século. No Natal, são invadidas por 
famílias inteiras que vêm aplaudir as "pantomimas", pequenas peças 
inicialmente históricas, depois feéricas, interpretadas para as crianças, 
e, em parte, por elas. Os ingressos são muito procurados, os. preços 
sobem: 4 a 8 guinéus para assistir de camarote a Duse ou Mrs. Patrick 
Cambell; duas vezes mais pela ópera, principalmente a italiana. Aliás, 
Covent Garden se chamará durante muito tempo The Royal Italian 
Opera House. Por volta de 1880, as óperas bufas francesas cedem lugar
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às de Gilbert ë Sullivan, que se apresentam no Savoy. Nos concertos 
do Exeter Hall, os londrinos aplaudem Liszt era pessoa, Mendelssohn, 
Berlioz... Quanto ao Music Hall, diz-se que. lá se excedem alguns 
jovens dandies... Voltemos logo ao West End!

Visitas e cartões de visita

Esse ritual se desenrola das três às quatro hbras da tarde quando 
apresenta um caráter cerimonioso, e um pouco mais tarde se as 
relações são menos formais. A senhora permanece em sua caleche e 
entrega seu cartão à empregada, que vai bater à porta:

Manda a tradição que, por ocasião da primeira visita, a visitante se 
limite a deixar o seu cartão, sem perguntar pela dona da casa. Assim, 
Mrs. A deixa a Mrs. B o seu próprio cartão e dois cartões do seu marido. 
Na semana seguinte, se possível, ou no prazo de dez dias, Mrs. B deve 
visitar Mrs. A. Entretanto, se Mrs. A foi à casa de Mrs. B e esta se limitou 
a deixar-lhe seu cartão, isto significa que jMrs. B não deseja fazer 
amizade nem estreitar relações com Mrs. A,
(The Lady, 1893)

O ponto alto do dia éo jantar. Em casa, evidentemente. Aa damas só irão 
a restaurantes (Savoy, Carlton, Café RoyaL.) em fins do século. Vai-se por 
volta das oito horas, e todos se vestem especialmente para a ocasião.

No que se refere ao número de convidados, diz-se geralmente que um 
pequeno jantar não deveria reunir um número de pessoas inferior ao 
das Graças nem superior ao das Musas. Dez ou doze pessoas bastam 
para que todos passem uma excelente noite. As damas usam luvas 
brancas de pelica, mas devem tirá-las quando começar a refeição 
propriamente dita.
(Mrs. Beeton, The Book o f Household Management, 1861)(

/Regras imperativas de etiqueta determinam a ordem de passagem 
dos casais do salão para a sala de jantar, indicando claramente a 
posição social de cada um deles. O serviço durante a refeição vai se 
tomando cada vez mais elaborado, graças à diligência dos numerosos 
empregados (ao todo 168.000 em Londres, em 1841) bem treinados e 
com funções bem-definidas: assim como as jóias que reluzem no 
decote de sua esposa, os servidores constituem para o anfitrião uma 
oportunidade de exibir o seu status social. Os cardápios são redigidos 
em francês. Compreendem oito ou nove pratos. O vinho de Bordeaux 
(claret) e  o champanhe, muito apreciados pelo príncipe de Gales, se
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tomam inevitáveis, e as importações de vinho dobram entre 1860 e 
1880. Que encargo para as famílias menos ricas! Resta-lhes o recurso de 
convidar para almoços, chás, reuniões at honte — acompanhados de um 
breve concerto ou de um recital de çanto, se o número de convidados 
valer a pena, ou seja, em tomo de cem pessoas. A remuneração de um 
músico varia de 5 a 25 guinéus, segundo sua notoriedade. Os garden 
parties também estão na moda, para preencher os fins de tarde, entre 
quatro e sete horas, e, no gramado do jardim, o críquete é propício ao 
flerte. Esse jogo será substituído pelo tênis a partir de 1870/

-ÍÀssirn como a Corte antes do seu luto fechado, a Society dança. Uma 
orquestra anima de duzentas a quinhentas pessoas? É um baile. Em 
algumas noites, em Londres, há três ou quatro ao mesmo tempo. O 
luxo dos bailes deStafford House, residência.dos Sutherland, vizinhos 
mais próximos da rainha, é o assunto preferido dos cronistas. Se os 
anfitriões reúnem apenas cem ou duzentas pessoas, trata-se de uma 
dance, e é um pianista que toca para os casais. O camê de bailo {dance 
programme) só apareceu por volta de 1850, quando a Soàety se toma 
menos exclusiva. Mas a acompanhante está presente para lembrar que 
uma jovem não deve jamais conceder além de três danças ao mesmo 
cavalheiro!//

A temporada chega ao fim. Milady está exausta. Que ninguém lhe 
fale mais em roupas e bailes! Milord não suporta mais deitar-se tarde 
e contentar-se com os cochilos furtivos durante os intermináveis dis
cursos na Câmara. E para que esse dinheiro todo jogado pela janela? 
A senhorita foi recebida na sociedade mas não conseguiu encontrar 
sua cara-metade. Mais uma temporada infrutífera e todas as esperan
ças estarão perdidas. Além disso, a Society se abriu aos oportunistas, 
aos reis do diamante ou do ouro da África do Sul; é a submissão da 
posição social e da linhagem aos poderes de Midas, a conquista do 
West End pela City. O tom muda: já se pode agora falar de especulação 
financeira e problemas de estômago, dois temas de conversa que eram 
tabu há quarenta anos atrás! E essaS "estrelas" do teatro, essas baila
rinas dos balés russos, que freqüentam ambientes tidos até então como 
as melhores casas! Talvez não estejam presentes nos salões — inalcan- 
çáveis — mas nos jardins, durante os garden parties. "O  mundo'dá 
diversão", oSmart Set, conta certamente, neste fim de século, quarenta 
mil pessoas. Pouca coisa, entretanto, em comparação com os seis 
milhões de habitantes da metrópole: Felizmente, as grandes famílias 
continuam a dominar no. governo e na Corte. E as regras da Society, 
embora alguns vejam nelas apenas um ritual rebuscado, constituem 
— por quanto tempo ainda? — uma fortaleza contra o caos social que 
se anuncia no horizonte do novo século.



Calendário da temporada
F. B a l b i

Abril.
Exposição de aquarelas e quadros a óleo.
Spring-mecting das corridas de Epson.

Maio.
É o mês mais fashionable do ano, a temporada está 

em toda a sua magnificência. Todos os membros da 
aristocracia estão na cidade com suas famílias; os sa
lões de baile e de concerto estão abertos, os teatros 
apresentam suas melhores peças. Além disso, o céu está 
mais limpo nessa época do ano do que nos outros meses.

O dia especialmente reservado para as festas da 
aristocracia é o sábado; por um contraste bem natural, 
é o dia em que os operários trabalham mais. Os lim
padores de chaminés percorrem as ruas dançando e 
cantando.

A exposição de pintura da Academia Real está 
aberta a partir da primeira segunda-feira dó mês de 
maio.

23. Começo da sessão judiciária da Trindade: Q Iord- 
prefeito e os juízes visitam em grande pompa a catedral 
de São Paulo.

24. Aniversário de nascimento da rainha Vitória. 
Cerimônia do despertar no palácio de Saint James. Os 
fornecedores da corte iluminam esplendidamente as 
suas lojas. Entrega dos prêmios da Sociedade Artística 
para invenções e melhoramentos industriais.

No fim do mês, abrem-se os jardins de Vauxhall.
As famosas corridas de Epson.
Corridas de Woodford, no condado de Essex, a dez 

milhas de Londres.
A feira de Greenwich recomeça na segunda, terça e 

quarta-feiras de Pentecostes.
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Jun..„.
As célebres corridas de Ascot se realizam na segun

da semana depois de Pentecostes, assim como as de 
Woolwich.

24. Eleição dos sherifs em Guildhall. Na segunda-fei
ra após a festa da Trindade, magnífica procissão sobre 
o Tâmisa, de Trinity House, Towerhill, a Deptford.

Durante os meses de junho e julho, jogos de críquete 
no Lords Cricket ground; regatas no Tâmisa.

Julho.
Em geral, o encerramento das sessões do Parlamen

to ocorre no fim do mês. Quando a rainha em pessoa 
pronuncia o encerramento, observa-se o mesmo ceri
monial da abertura.

Outubro.
A estação de inverno nos teatros começa e a Galeria 

Nacional é inaugurada de novo, depois de ficar fecha
da durante seis semanas.

Novembro.
5. Dia de Guy Fawkes. Em memória da Conspiração 

da Pólvora, urdida pelos católicos para explodir o Par
lamento e o rei, os funcionários do palácio das Câmaras 
devem fazer, no subterrâneo do edifício, uma marcha 
com tochas. Os meninos da cidade percorrem as ruas 
com bonecos de palha, fazem fogueiras com eles, e 
lançam bombinhas nas pernas dos cidadãos descui
dados.

8. O lord-prefeito, eleito recéntemente, presta jura
mento em Guildhall.

9. Lord-mayor's show. O lord-prefeito vai em grande 
pompa até a ponte de Blackfríars e desce o rio num 
esplêndido barco, .que o transporta a Westminster, 
onde presta juramento. De volta à Blackfríars Bridge, 
é recebido pelas corporações e seus representantes, 
com todas as cerimônias da Idade Média. À noite, 
grande banquete em Mansion; House; os ministros e 
os membros mais notáveis da aristocracia estão pre
sentes. Esse festim custa, em geral, mais de 100.000 
francos.
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No mesmo dia, aniversário de nascimento do prín
cipe de Gales.

Dezembro.
12. Exposição de gado no Bazar, King Street, Prot- 

man Square.
21. Eleição dos membros do conselho da cidade.
25. Dia de Natal, a grande festa nacional da Inglaterra, 

celebrada em todas as famílias. Nesse dia, todo inglês, a 
menos que seja rim mendigo, come assado de ganso e um 
pedaço deplum-pudding. No dia seguinte, representam-se 
em todos os teatros peças de pantomima.

In Géographie Universelle, F. Balbi, 1842.



O salão Rossetti: 
Cheyne Walk, 16, Chelsea

D a n ie l l e  B r u c k m u l l e r -G e n l o t

Os pré-rafaelistas foram  a única grande escola de 
pintura da Inglaterra vitoriana. Dante Gabriel Rossetti 
fo i  um dos seus guias, com sua irmã Christina. O salão 

de ambos reuniu os intelectuais mais "revoltados" da 
época, e também os mais distantes da moral convencional 

e os mais truculentos.

VV oce estaciona seu carro como pode, e agora se sente sufocado, 
pelos vapòres dos gases de escapamento que nem o vento do Tamisa 
consegue dispersar. Chelsea Embankment? Meio desorientado, você 
não sabe em que direção seguir. Onde é que fica esse na 16 de Cheyne 
Walk? O que você procura é Queen's House, ou antes Tudor House, vasta 
mansão, impregnada de histórias se não de História, onde se refugiou 
em outubro de 1862 o célebre pintor e poeta pré-rafaelista Dante 
Gabriel Rossetti, nove meses após a morte acidental (?) de sua mulher, 
a ruiva Elizabeth Siddall. Mas primeiro esqueça tudo o que você vê, 
respira e puve. O eixo de circulação excessivamente largo que você 
acaba de percorrer para evitar os engarrafamentos de Sloane Square 
e King's Road, esqueça-o. Esqueça a sucessão de pontes que levam a 
Battersea, e também à central elétrica do mesmo nome.

Bazalgette, ocupado com outras coisas, não urbanizou as margens, 
para fazer delas o Chelsea Embankment. Do outro lado do rio, o 
parque ainda está inacabado. Ele só começou a tomar forma a partir 
de 1850, quando, pacientemente, começou-se a secar os pântanos. 
Entretanto, mesmo com os transtornos causados pela construção da 
estrada dè ferro em 1845, Battersea conserva algo da tranqüila aldeia 
de outrora; como Chelsea, ainda não há muito tempo, antes de tomar- 
se o ponto predileto da boêmia londrina, que pouco a pouco ali se



Página feminina: as liquidações

G r a c e  D a r e

Estamos outra vez neste mês incrivelmente louco. Para 
alguns, as liquidações acabaram e eles respiram alivia
dos. Outros estão só começando as quatro ou seis 
semanas mais duras do ano.

Essa loucura ataca três tipos de pessoas: os compra
dores, os vendedores e os clientes. Os compradores se 
irritam com os vendedores, os vendedores se exaspe
ram mutuamente e perdem a paciência com os com
pradores.

Mas o mais louco dos três é sem dúvida alguma o 
cliente. Este é atacado por uma loucura bem diferente: 
a caça ao "bom negócio".

Quando vejo na loja, como no mês passado, mulhe
res bem vestidas ajoelhadas diante de um cesto de 
artigos de rim de estoque, com o cartaz "Tudo por 
cinco pence", acotovelando-se para extrair a melhor 
peça daquele monte de refugo, como se sua vida de
pendesse disso; quando as vejo transpirando, extenua
das, abrir caminho com dificuldade até um cesto de 
artigos de baixa qualidade, enxugando o suor, fico 
boquiaberta com o espetáculo dessa nova doença.

Essas pessoas seriam tão pobres assim, para se sub
meterem a tal atropelo, a fim de ganhar alguns pence 
(supondo-se que valha a pena comprar em liquida
ção)?

Deixemos que elas se iludam, e suponhamos que 
essas caçadoras de pechincha sejam pobres e venham 
até aqui preocupadas com economia. Será que econo
mizam mesmo? Duvido. A senhora Brown, logo que 
acaba de tomar seu desjejum, parte para as liquida
ções. Primeiro, percorre as vitrines das várias lojas. 
Não sabe por onde começar, já que não tem a menor 
idéia do que quer comprar. Então, encontra a senhora
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Smith que também está "fazendo” as liquidações. "Va
mos entrar aqui, mas não vamos comprar nada antes 
de ver o resto", diz a senhora Smith. "Está bem, diz a 
senhora Brown, só vamos dar uma olhada." Essa 
"olhada" leva uma hora, tempo suficiente para serem 
atingidas pela febre. E começam a comprar: cinco pen- 
ce aqui, um shilling ali, mais um shilling e alguns 
pence, uma libra depois. Pausa às duas da tarde para 
mastigar alguma coisa e logo depois começa tudo de 
novo. Incorporadas durante todo esse tempo a uma 
multidão compacta, arrastam-se para casa, exaustas, 
por volta das oito da noite. No dia seguinte, as com
pras são entregues a domicílio e elas exibem seus 

bons negócios'. Mas o encanto se rompeu, e elas 
percebem que dois terços do que compraram não têm 
nenhuma utilidade, e terão que ser muito habilidosas 
para tomar útil o terço restante.

Nada disso impede que as senhoras Brown e Smith 
sejam vistas em todas as liquidações num raio de cinco 
quilômetros. Em breve teremos que acrescentar as li
quidações à lista dos males que destroem os casamen
tos felizes (...)

Felizmente, constato que muitos profissionais co
meçam a se dar conta de que as liquidações modernas 
não só menosprezam a clientela, mas também prejudi
cam o cômércio regular; eles desejam seriamente vol
tar ao sistema das verdadeiras liquidações, concentra
das. em três dias, o que é largamente suficiente para 
esgotar os artigos de fim de estoque ou defeituosos.

Um jornal comercial publicou há alguns meses as 
respostas dos varejistas à pergunta "O que pensa da 
temporada de liquidações?". A maioria dos interessa
dos, quando eram favoráveis às liquidações, revele- 
vam-se contrários a um abastecimento suplementar 
para essas ocasiões. E os que eram contra as liquida
ções, de longe os mais numerosos, eram ainda mais 
categóricos em suas respostas. Eis alguns exemplos:

"Em 99% dos casos, é uma trapaça, um acúmulo de 
mentiras deliberadas."

"Eu as detesto; prejudicam o comércio e os clientes 
compram artigos de qualidade inferior pensando que 
adquiriram produtos bons a preço reduzido."


