
Pechincha de luxo na internet 
Regiane de Oliveira e Carolina Pereira 
 
Grifes usam clubes virtuais para realizar promoções sem perder a exclusividade  
 
Esqueça a idéia de mulheres se digladiando em frente às bancas de lojas em dias de 
liquidação. Também acabou-se o tempo de consumidoras estressadas rodando quilômetros 
atrás de galpões que funcionam como outlets para butiques charmosas. Nos clubes on-line, 
reina a calma e a organização. As clientes são avisadas por e-mail sobre as marcas que vão 
entrar em promoção, podem escolher suas peças pelo computador e receber os produtos em 
casa. Além disso, contam com uma mordomia raríssima nas lojas em promoção, a 
possibilidade de trocar as peças caso o produto não vista bem ou simplesmente não agrade. 
 
O Brasil já conta com quatro clubes de compras: o Superexclusivo 
(www.superexclusivo.com.br), o Brandsclub (www.brandsclub.com.br), o Privalia 
(www.privalia.com.br) e o Coquelux (www.coquelux. com.br). Mas, é preciso deixar bem claro: 
estes clubes não são considerados exclusivos à toa. Para manter equacionada a oferta de 
produtos com a demanda dos clientes, os clubes só atendem convidados. Os demais têm de 
esperar na fila. 
 
O sócio-diretor do portal Superexclusivo, Antônio Pulchinelli, garante que os interessados são 
aceitos mediante o aumento da oferta. O site começou com apenas 300 pessoas convidadas, 
no final de 2007, e atualmente conta com 70 mil cadastrados. "Se liberarmos a entrada, 
muitos clientes terão dificuldade para comprar." 
 
Os produtos são vendidos com descontos de 30% a 70%. A maior desvantagem é o tempo de 
entrega; até sete dias após o final da promoção. A demora não parece desanimar as 
compradoras. Só o Superexclusivo vendeu R$ 1 milhão no primeiro ano de trabalho, e prevê 
triplicar este valor em 2009. 
 
O Brandsclub tem metas mais agressivas, de atingir um milhão de usuários em 2010. 
Atualmente, são 600 mil sócios. "Ainda não sabemos qual o nosso limite de usuários", afirma o 
presidente do site, Paulo Humberg. A meta da empresa é chegar a um faturamento de R$ 200 
milhões em 2011. 
 
No outlet Privalia, os membros não precisam ser convidados. Segundo o gerente de marketing 
da empresa, Fábio Kabow, o site conta com 500 mil usuários e deve chegar a 700 mil até o fim 
do ano.  
 
O público do site Superexclusivo é formado quase que unicamente por mulheres, que chegam 
a gastar até R$ 200 por compra. 
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