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LEITOR PERGUNTA

Andrea Faria leu a coluna do domingo. Gostou. Su-
geriu continuar a caminhada. O tema proposto: in-
finitivo flexionado. Trata-se de um dos assuntos
mais polêmicos da língua. Até hoje, os gramáticos
não chegaram a consenso sobre a obrigatoriedade
de flexionar tão estranha criatura. Mas concordam
em um ponto - respeitar a majestade da clareza.

Sua Excelência
A clareza é o princípio básico que orienta os atô-
nitos falantes. A flexão serve pra indicar, sem
ambiguidade, o sujeito do processo expresso pe-
lo verbo. Assim, no duro, no duro, só é obrigató-
ria quando o infinitivo tem sujeito próprio, dife-
rente do da oração principal. Compare:

1. Saí (eu) mais cedo para irmos (nós) ao teatro.
O irmos dá o recado. Eu saí. Nós vamos ao teatro.

2. Saí (eu) mais cedo para ir (eu) ao teatro.
Sem flexão, o sujeito do ir é o mesmo do sair. Eu
saí. Eu vou ao teatro.
Viu? Ambos os períodos estão corretos. Mas dão
recados diferentes. Veja mais um exemplo do ti-
me: Ao sairmos de casa, Maria começou a chorar.
Ao sair de casa, Maria começou a chorar.

Dose dupla
Nem sempre só a clareza está em jogo. Muitas
vezes é a correção. Aí, não há jeito. É flexionar.
Ou flexionar. Quer ver?
É a última oportunidade de Ronaldinho e Eder
participarem da Copa.
Para os governadores cortarem gastos, não preci-
sam sacrificar projetos sociais.
A mãe trabalha para os filhos estudarem.

Xô,  flexão
A língua tem aversão a excessos. "Xô, redundân-
cia", repete sem parar. O infinitivo não foge à re-
gra. Se o princípio básico que lhe rege a flexão é a
clareza, não o flexione se outros índices denun-
ciam o sujeito:

1. nas locuções verbais, em que a desinência do
verbo auxiliar dá o recado: Vou sair cedo porque
adiantei o trabalho. Podemos viajar no fim do
mês. Conseguiram vencer os obstáculos.

2. nas orações em que o sujeito da oração princi-
pal é o mesmo da subordinada: Saímos (nós) pa-
ra fazer (nós) a entrega. Trabalharam (eles) aos
domingos para juntar (eles) dinheiro. Estudo
(eu) para passar (eu) no concurso.

3. quando, precedido da preposição de, preen-
che duas condições - ser passivo e completar o
sentido de adjetivos como fácil, possível, bom,
raro e assemelhados: Livros bons de ler. Traba-
lhos difíceis de fazer. Ações passíveis de contes-
tar. Joias raras de encontrar.

Palavras de Voltaire
"A senhora sabe latim? Não. É por isso que me
pergunta se prefiro Pope a Virgílio. Ah, minha se-
nhora, todas as nossas línguas modernas são se-
cas,  pobres e sem harmonia em comparação
com as que falaram nossos primeiros mestres -
os gregos e os romanos. Somos apenas violinis-
tas de aldeia."

Sabido que a forma correta é catequizar. Assim, com z. Mas
uma questão me quebra a cabeça. Catequese tem s no radical.
Por que então o uso do izar? Por que é diferente de analisar e
pesquisar?
ANTONIO, LUGAR INCERTO

Olho vivo! Pra se grafar com s, o -ar tem de se
colar ao s: casa (casar), pesquisa (pesquisar),
análise (analisar).
Catequese tem s no radical. Mas o sufixo não se
cola a ele. Se se colasse, teríamos catequesar.
Não é catequesar? Convoquemos o -izar -
catequisar.
O mesmo ocorre com ênfase. Se o -ar se fixasse
no s, teríamos enfasar. Para o enfatizar,
estendamos tapete vermelho para o senhor -izar.
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"A melhor coisa que tenho para
lhe oferecer é sempre a verdade."

John Powell
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» NAIRA SALES

A internet já aparece co-
mo opção favorita na
hora de comprar brin-
quedos e presentes

para o Dia das Crianças. Pes-
quisa da PayPal, especializada
em pagamentos online, mos-
tra que 70% dos entrevistados
pretendem usar o comércio
eletrônico. Os produtos mais
procurados são brinquedos
(60%), roupas e acessórios
(21%), videogames (11%), ta-
blet ou notebooks (8%). Falta
de tempo dos pais,  preços
competitivos e as facilidades
de pagamento são apontadas
como as principais razões pa-
ra o sucesso do e-commerce
na data comemorativa. 

Segundo o diretor de marke-
ting da PayPal no Brasil, Renato
Pelissaro, a correria do cotidia-
no estimula os pais a buscarem
alternativas de compra que sa-
iam das lojas físicas, principal-
mente em épocas de alta de-
manda. “As vitrines online tra-
zem facilidade no acesso aos
produtos, na identificação das
melhores ofertas”, comenta o
executivo. “O e-commerce traz
ainda a alternativa de comprar
brinquedos em sites interna-
cionais com preços bastante
competitivos com toda a con-
veniência e conforto de não
precisar sair de casa”, completa. 

Co-fundador da maxiPago,
especialista em soluções de
pagamento e estratégias de e-
commerce, Svante Westerberg
recomenda às empresas que
atuam no setor a buscar uma
comunicação que atinja não
somente às crianças, mas,
principalmente, os pais, que
vão efetivamente fazer a com-
pra. “Estas duas linhas de co-
municação e ação devem agir
juntas. Em paralelo, os empre-
sários devem usar linguagem,
táticas e canais otimizados pa-
ra cada público-alvo”, orienta. 

Westerberg lembra ainda
que o e-mail é uma ferramen-
ta pouco utilizada pelas gera-
ções mais novas, que prefe-
rem outros canais de comuni-
cação, como as redes sociais e
o Youtube. “Uma boa dica é
criar ações que, indiretamen-
te, criam demanda, como re-
comendações via amigos. Ela
funciona melhor do que ações
de marketing tradicionais pa-
ra este público”, explica o co-
fundador da maxiPago. “Para
os pais é importante gerar
confiança na loja, bem como
criar ferramentas de indica-
ções e recomendações para
outros adultos”, acrescenta.

Segundo ele, outra forma de
atrair o cliente para a loja onli-
ne é usar truques tradicionais
do varejo combinados com o
poder de comunicação das mí-
dias digitais. “Promoções, in-

centivos, descontos via fideli-
dade ou para quem fizer reco-
mendações, além de jogos inte-
rativos ajudam a fidelizar pais e
filhos, trazendo mais acessos
para a loja virtual”, recomenda.

Para Westerberg, a facilida-
de de comprar sem sair de ca-
sa, a qualquer hora do dia ou
da noite e com direito a ofer-
tas especiais, acabou criando
uma forma atrativa e conve-
niente para os consumidores.
“Para que a conveniência não
se torne um problema, no en-
tanto, é importante usar a in-
ternet de forma consciente,
tomando as precauções ne-
cessárias para que suas tran-
sações sejam seguras, princi-
palmente nas datas comemo-
rativas do varejo”, alerta.

Cash back

Entre as novidades do co-
mércio eletrônico está o site
de compras Poup, que trouxe
para o País o conceito ameri-
cano de vendas chamado cash
back (dinheiro de volta, em

Meio eletrônico ganha 
espaço nas vendas

DIA DAS CRIANÇAS

tradução livre). Por meio do
portal, o cliente pode comprar
em 100 lojas diferentes e ter o
reembolso de parte do valor
gasto. De acordo com os cria-
dores, Guga Gorenstein e Car-
los Botelho, a procura de pre-
sentes para o Dia das Crianças
já é grande no Poup. “Espera-
mos um aumento de 25% nos
acessos ao site em relação a
igual período do ano passado.
Em termos de venda, a meta é
chegar a R$ 200 mil”, afirma
Gorenstein, acrescentando
que, na data comemorativa,
os produtos mais procurados
costumam ser jogos eletrôni-
cos, videogames e celulares

Gorenstein explica ainda
que o funcionamento do site é
muito simples. “Basta escolher
o produto e o melhor preço.
Depois, é só fornecer o núme-
ro da conta para o reembolso”,
detalha o empresário, ressal-
tando que o percentual de de-
volução é variável. “Nosso pú-
blico-alvo, na verdade, são os
pais, que querem comprar al-
go legal para os filhos sem es-
tourar o orçamento. Sempre é
possível achar ofertas legais na
internet”, avalia.

Na opinião do co-criador do
Poup, a tendência é que cada
vez mais as pessoas comprem
pela internet durante as princi-
pais datas comemorativas do
varejo. “Compras online são
sem dúvida uma tendência. No
País, o varejo online está ainda
abaixo de 5% do varejo total,
mas já chegam perto de 20%
em alguns mercados fora do
Brasil. Há muito potencial”,
avalia o empresário, destacan-
do que, neste primeiro semes-
tre, o setor cresceu 24% em re-
lação a igual período de 2012.
“Se pensarmos bem, o que cres-
ce com essa taxa dessa forma
em qualquer lugar do mundo?”

Criada por Eduardo Olivei-
ra, a loja virtual Noob Tiny
Shirts surgiu de uma deman-
da pessoal do empresário,
que não conseguia comprar
para a filha roupas que não

fossem rosa ou de princesas.
“Procurava peças ligadas à
cultura pop e não encontra-
va, então tive a ideia de criar
o site, com camisetas desco-
ladas”, diz Oliveira.  

O site foi fundado em março
de 2013 por Oliveira, que in-
vestiu apenas R$ 6 mil no de-
senvolvimento. “Como é nosso
primeiro Dia das Crianças, não
temos um comparativo para
fazer, mas esperamos um fatu-
ramento 60% superior em rela-
ção aos meses anteriores”, re-
vela o empresário.

Na avaliação de Oliveira,
uma loja virtual é bem diferen-
te da física. “O segredo para
manter os clientes fieis é ser
diferente. A internet pasteuri-
za as coisas. Somente buscan-
do uma diferenciação é possí-
vel atrair consumidores”, diz o
empresário, que aposta em
um site com bastante cores e
animações para chamar aten-
ção de pais e crianças.

Vestuário

Já a grife de moda infantil
Rabispixa aposta no conceito
lúdico, recriando estampas
inspiradas em cantigas de ro-
da, parlendas e fábulas. “São
peças interativas, que transfor-
mam a roupa em brincadeira
para crianças de até seis anos”,
explica a sócia da marca, cria-
da em 2011, Denise Coelho. 

Segundo a empresária, ini-
ciar um negócio no comércio
eletrônico é uma boa alterna-
tiva para quem não tem re-
cursos para investir no ponto
comercial. A outra vantagem
é poder, em pouco tempo, es-
tar presente em todo o Brasil.
“Já fechamos vendas em di-
versos estados. O e-commer-
ce nos permite explorar a in-
ternet como um canal multi-
plicador”, comenta Denise.

Ela conta que o  investimen-
to inicial para desenvolver o
site não foi mais de R$ 300.
“Usamos inicialmente ferra-
mentas gratuitas. Ainda assim,
existem opções que cabem em
todos os bolsos”, diz a empre-
sária, acrescentando que a loja
virtual representa 15% do fa-
turamento bruto. “Trabalhar o
relacionamento com o consu-
midor, principalmente pelas
redes sociais, é muito impor-
tante para quem não tem o
contato físico do varejo tradi-
cional”, acrescenta.

Para o Dia das Crianças, a
Rabispixa lançou três novas
estampas. “Estamos fazendo
ações pontuais de promoção
no Facebook e no Instagram,
além de e-mail marketing, pa-
ra divulgá-las. Também divul-
gamos novos e-books para o
público baixar gratuitamente
sobre as três estampas, que
são do Dragão e o Príncipe, da
Bela Adormecida e da Sereia-
zinha”, revela.

Já o Extra.com iniciou uma
campanha promocional volta-
da ao Dia das Crianças em sua
plataforma marketplace deno-
minada Shopping Mercado. O
espaço virtual reúne ofertas de
diferentes lojas para paga-
mento em uma única transa-
ção. Com a iniciativa, o portal
tem expectativa de aumentar
as vendas de brinquedos em
cerca de 30% frente a igual pe-
ríodo do ano passado. 

Segundo o diretor comer-
cial do site, Luiz Escobar, a
loja virtual oferece mais de
250 mil itens, em cerca de 30
categorias  diferentes,  in-
cluindo brinquedos, games,
livros, DVDs, papelaria, reló-
gios, bebês, eletrônicos, in-
formática, moda, e esportes,
entre outros. “O site também
está disponível para aquisi-
ções por meio de smartpho-
nes”, conta o executivo.

DIVULGAÇÃO

Esperamos aumento de 25% nos acessos ao
site em relação a igual período do ano
passado. Em termos de venda, a meta é
chegar a R$ 200 mil."

Co-criador do Poup
Guga Gorenstein 

Estudo mostra que 70% dos consumidores usarão o e-commerce para as compras 
na data. Boas ofertas, falta de tempo dos pais e formas de pagamento são as razões
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