
Exclusividade
virtual

Estimulados pelos bons
números do comércio
eletrônico, os clubes
fechados de compra

on-line comemoram o
crescimento e conquistam

o consumidor brasileiro

POR ÉRIKA RAMOS

e a sua idéia de outlet é um
galpão grande, afastado dos grandes
centros de compra e onde é possível
adquirir peças bacanas de coleções
passadas por um preço bem mais em
conta, está na hora de rever seus con-
ceitos. Graças ao comércio eletrôni-
co, os chamados clubes privados de
compra, verdadeiros outlets virtuais,
oferecem descontos de 30 a 70% na

venda de produtos, com a vantagem
de o consumidor não precisar sair de
casa. Tratados como sócios, os clientes
de clubes virtuais têm a oportunidade
de comprar artigos desejados de grifes
que vão do vestuário masculino e fe-
minino aos acessórios, bolsas, itens es-
portivos, gastronômicos e cosméticos.

Os outlets virtuais aproveitam-se
do bom momento do comércio eletrô-

nico no País, que encerrou 2008 com
um faturamento de R$ 8,2 bilhões.
E, de acordo com os dados do relató-
rio WebShoppers realizado pelo e-bit
e pela Câmara Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (camara-e.net), o setor
vem mantendo a boa performance.

«No primeiro semestre de 2009, o fatu-
ramento do e-commerce foi de R$ 4,8
bilhões, ou seja, um crescimento de



27% em relação ao mesmo período do
ano passado.

A nova modalidade de compras foi
inspirada em portais europeus, como o
francês Vente Privee, especializado em
vendas pela internet de marcas famo-
sas como Christian Dior, Louis Vuit-
ton e Chanel. A idéia é reunir pessoas
com interesse no consumo de grandes
marcas, mas que consideram o preço
um fator determinante para a compra.

A internet ajudou a reforçar a no-
ção de exclusividade com que os clubes
fechados operam. O Superexclusivo,
que começou as atividades com ape-
nas 300 associados no final de 2007,
em agosto deste ano já possuía mais de
80 mil clientes em sua base. "Convi-
damos nossos amigos inicialmente e,
a partir daí, cada convidado poderia
indicar mais cinco pessoas", explica
Juliana Messenberg, sócia e diretora
comercial do outlet. O clube brasileiro
faturou R$ l milhão em 2008 e preten-
de triplicar o valor até o final deste ano.

Calvin Klein, Carolma Herrera,
Givenchy, Osklen e as nacionais Isa-
bela Capeto e Alexandre Herchcovi-
tch estão entre as marcas comerciali-
zadas na Coquelux. "Todas as marcas,
por mais luxuosas que sejam, têm
sobra de estoque no final da coleção e
precisam 'desovar' esse material sem
prejudicar a imagem da marca e sem
criar conflito no canal de venda. Os si-
tes privados resolveram esse problema
das marcas", afirma Pierre Emmanuel
Joffre, CEO da Coquelux.

A loja virtual fez a primeira venda
em julho de 2008 e de lá para cá vem
aumentando o número de sócios com
o cuidado de ter uma base "mais sele-
cionada", como explica o executivo. E
o clube com a menor base de clientes,
mas se gaba por oferecer mais lojas de
luxo que os outros concorrentes do
mercado. Dos 45 mil sócios, boa parte
está fora do eixo Rio-São Paulo. Para
Joffre, o motivo é simples: "Somos um
clube de oportunidades e não apenas

um outlet virtual. Isso inclui, além dos
descontos, edições limitadas, coleções
exclusivas, pré-lançamento de produ-
tos, venda de acervo e produtos úni-
cos, com um só exemplar produzido."
Aliás, o executivo ressalta que "opor-
tunidades não são apenas descontos,
mas também a exclusividade".

O Privalia é o primeiro clube on-
line europeu a desembarcar em solo
verde-amarelo. O clube foi fundado
na Espanha e posteriormente desen-
volveu o modelo de negócios na Itália.

Em setembro de 2008, veio para o Bra-
sil atraído pela expansão do comércio
eletrônico e já iniciou campanhas na
internet. "O que nos fez vir para cá
foi a experiência no mercado europeu.
Acreditamos que o consumo de moda
pela internet é muito parecido em
qualquer lugar do mundo", diz José
Júnior, controller do site.

Assim como nos demais clubes
on-line, no Privalia as mulheres são a
maioria entre os associados. Segun-
do o executivo, o público feminino



é responsável por 75% dos cadastros
do portal, o que justifica os produtos
mais vendidos serem bolsas e acessó-
rios. Com menos de um ano no mer-
cado brasileiro, o clube espera encerrar
2009 com um faturamento de quatro
milhões de euros.

O BrandsClub é outro recém-
lançado outlet virtual. No mercado
nacional desde março deste ano, o site
é uma iniciativa que também vem de
fora, do conhecido clube de compras
BrandsforFriends, criado na Alema-
nha e disseminado na Suíça, na Rússia,
no Canadá, entre outros países. Sob
a responsabilidade de Paulo Hum-
berg, o BrandsClub está entre os sites
com maior participação do público

masculino, cerca de 40%. O clube
tem a ambição de faturar R$ 200 mi-
lhões até 2011. "Brasileiro adora mar-
ca e desconto, e o mercado aqui é pro-
missor", aposta Humberg.

A compra
Existem duas formas de se tornar

sócio de um clube privado. Ou o par-
ticipante recebe o convite por meio de
amigos ou conhecidos já cadastrados
no clube, ou entra numa espécie de lista
de espera e aguarda a liberação do site
para participar. Depois de cadastrado,
o sócio recebe por e-mail o aviso da
data da campanha que será realizada
pelas marcas parceiras. As campanhas,
ou período em que o associado pode
comprar, chegam a durar quatro dias,
mas quanto antes o membro do clube
decide e efetua a compra, mais chances
do produto ser dele. Isso porque nem
sempre os estoques virtuais das mar-

cas são compatíveis com os estoques
físicos. "Em campanhas de muito
sucesso, cujas peças são todas co-

mercializadas, pode ocorrer um
ou outro caso de o cliente efetivar
a compra e depois o fornecedor
descobrir que aquela peça não
consta em estoque. O cliente
é informado de qualquer in-
cidência e o presenteamos
com um cheque-presen-
te", revela José Júnior

do Privalia.
A prática de ofe-

recer um bônus
para aliviar a

frustração do
cliente dian-
te da compra

malsucedida é
comum entre os
outlets virtuais.

Dentre os entrevis-
tados, apenas o Supe-

rexclusivo evita o bônus
nessas circunstâncias. "É

raro acontecer, pois temos

critérios rigorosos. Quando acontece,
entramos em contato com o cliente e
devolvemos o dinheiro no ato. Não
enviamos cheques-presente. Procura-
mos ser o mais transparente possível e
tentar resolver de outra maneira. Sem-
pre pedimos uma carta do fornecedor
para justificar formalmente o ocorrido.
Várias vezes o cliente nem quer a carta
e deixa o dinheiro como crédito para
reutilizar em compras futuras", conta
Juliana, diretora comercial do outlet.

Segundo ela, em duas ou três oca-
siões o clube enviou, algum tempo
depois, a própria peça para o cliente.
"Quando o fornecedor fala que não
tem o produto e depois volta atrás,
enviamos a mercadoria sem custos.
Nós nos sensibilizamos porque mui-
tas vezes o cliente não quer o dinhei-
ro de volta e, sim, a peça que adqui-
riu", mostra.

A logística
Para dar conta das demandas dos

consumidores, o outlet virtual torna-se
um revendedor das lojas de grife. Após
o término das campanhas, os pedidos
são enviados para as marcas, que en-
tregam os produtos todos juntos.

Os grandes galpões continuam fa-
zendo parte do negócio, mas agora são
usados pelos clubes para separar as pe-
ças e enviá-las aos clientes.

Alguns clubes terceirizam a opera-
ção de separar os produtos e mesmo a
entrega, mas a maioria prefere cuidar
do envio, ainda que seja para utilizar os
serviços dos Correios. "Não terceiriza-
mos a operação porque nos preocupa-
mos em como o cliente vai receber seu
pedido. Se o cliente mora fora de São
Paulo a entrega é feita por Sedex", in-
forma a executiva do Superexclusivo.

Outra preocupação do clube é com
a embalagem. "Temos uma embala-
gem estilizada porque não queremos
que o cliente abra mão do capricho que
está acostumado apenas porque com-
prou em um outlet ou site", completa.



A espera
O prazo para a entrega dos pro-

dutos está longe de ser o sonho dos
sócios-consumidores. Ao contrário de
um livro ou CD, que pode chegar em
até um dia útil para o cliente, os artigos
comercializados nos outiets on-line
podem levar de três dias a um mês para
serem entregues.

"É um prazo longo no compara-
tivo com outras empresas e estilos de
negócios. Mas quando se fala em um
outlet sem estoque, até mesmo fora
do Brasil esse prazo é grande. O que
pretendemos é melhorar esse tempo",
assegura o controller do Privalia.

A demora parece não desanimar o
ansioso consumidor da internet. "Fi-
quei tranqüilo em relação ao prazo,
mas acho que pode melhorar, 48 horas
é um bom prazo", avalia Arthur Al-
cântara Bezerra, 40 anos, que comprou
uma camisa polo da Penguin com 50%
de desconto no BrandsClub.

Para Adriane Lima, associada do
Superexclusivo e acostumada a com-
prar nos outiets on-line, inclusive para
o marido e para presentear amigos, o
tempo não é problema. "Já sei o pra-
zo, por isso quando é para presentear
alguém compro antes. Vale a pena es-
perar porque o preço é bem melhor",

O preço

afirma. Comodidade e valor são os
fatores levados em consideração por
grande parte dos consumidores dos
sites de comércio eletrônico, em espe-
cial os sócios dos clubes fechados. "As
peças apresentadas são roupas atuais e
o preço é bem significativo. Sem con-
tar que estou no Grande ABC paulis-

mais preocupados em 'empurrar'
outros produtos do que em fazer um
bom atendimento", comenta.

Peculiaridades
Os clientes acostumados a com-

prar pela internet têm confiança nos
sistemas de segurança on-line e tarn-

"Algumas ligam ou
mandam a foto das suas casas para saber
se a cadeira que irão comprar na campanha
combina com a decoração"

Pierre Joffre, da Coquelux

ta, muitas grifes só são encontradas em
São Paulo e a dificuldade de locomoção
é muito maior", justifica Adriane.

A consumidora Adriana Mei-
relles, associada do Privalia, compra
semanalmente pela internet e chega
a gastar cerca de R$ 1,5 mil por mês.
Adriana aprecia as lojas virtuais por
motivos que vão além do conforto e
do preço. "Nas lojas físicas, muitas
vezes me deparo com vendedores

Apesar dos descontos, que podem chegar a 90% para alguns artigos,
os outlets virtuais brasileiros ainda não se equiparam em preço aos outlets
físicos de outros países. Os motivos dividem-se entre a cultura nacional
de apego ao estoque e pouca agressividade em descontos e os impostos
cobrados pelos produtos. "A nossa indústria está acostumada a produzir
menos. O varejista não arrisca a ter excesso de estoque porque se produzir
muito fica com o capital de giro empatado. Por isso ele acaba não
querendo vender mercadoria que sobra por menos", diz Paulo Humberg,
do BrandsClub.

Para Pierre Jofre da Coquelux, a forte carga tributária do Brasil ainda
impede que os artigos sejam mais baratos. "Os impostos no Brasil são
altos e toda operação incide em impostos isso acaba refletindo no preço",
acrescenta Humberg.

bém na modalidade de compra. "Te-
mos alguns clientes que estão sempre
comprando, às vezes depositam um
valor maior, mas acabam deixando o
crédito para as próximas aquisições.
É supergratificante porque o cliente só
nos conhece virtualmente", revela Ju-
liana do Superexclusivo.

Na Coquelux, que tem a persona-
gem virtual Sofia como embaixadora,
os clientes enviam e-mail perguntando
o que há de diferente nas campanhas
ou ligam para o atendimento pedindo
opinião sobre os artigos. "Tem con-
sumidora que manda a foto da sua
casa para saber se a cadeira à venda
na campanha combina com a decora-
ção. Outras clientes enviam fotos nas
quais aparecem com o produto agra-
decendo à Sofia. Isso tem a ver com a
proximidade que buscamos manter
com os sócios. A linguagem usada no
site é coloquial porque pretende estar
perto do nosso público. Queremos que
nossos sócios fiquem satisfeitos com os
produtos e sintam-se exclusivos. Não
é porque fez a compra pela internet
que o cliente precisa se sentir virtual",
conta o CEO.
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