
Reunir desconhecidos para.barganhar pela 

internet. Assim pode ser definida uma 

nova forma de comércio eletrônico que ga-

nha espaço e conquista, a cada dia, novos consu-

midores e prestadores de serviços. 

Com base no poder viral da web e das redes 

sociais, os sites de compras coletivas possibili-

tam que amigos ou pessoas que nunca se viram 

antes se juntem com um único objetivo: aprovei-

tar promoções imbatíveis. 

O princípio das compras coletivas é simples. 

Assim que uma oferta é anunciada no site - com 

descontos que podem chegar a 90% os inter-

nautas são convidados a aderir. A confirmação 

se dá mediante o pagamento (em alguns casos, 

basta a pré-aprovação da transação no cartão de 

crédito). A oferta, porém, só passa a valer quando 

um número mínimo de adesões é atingido. Quan-

do isso ocorre, o pagamento é efetivado e os par-

ticipantes recebem por e-mail um voucher para 

apresentar à empresa conveniada. 

DESCONTOS EXPRESSIVOS 

Um dos pioneiros desse serviço no Brasil é o 

site Peixe Urbano (www.peixeurbano.com), que 

surgiu no início de 2009. A idéia foi desenvolver 

um modelo de negócio que colocasse em conta-

to os melhores prestadores de serviços de cada 

cidade e um grande número de consumidores 

interessados em conhecer novos estabelecimen-

tos perto de suas casas. Após grande aceitação 

no Rio de Janeiro, o site foi o primeiro a lançar 

http://www.peixeurbano.com


o serviço na capital paulista e, em breve, estrea-

rá em outras cidades. O conceito é amplamente 

difundido no comercio eletrônico dos Estados 

Unidos, mercado que movimentou em torno de 

US$ 250 milhões no ano passado. "O princípio 

segue a lei de oferta e procura.'Se conseguimos 

atingir um número mínimo de interessados, as 

promoções começam a valer e os nossos par-

ceiros ganham a oportunidade de conquistar e 

fidelizar novos consumidores", explica Julio Vas-

concellos, sócio-diretor do site. 

Para visualizar as ofertas, não é preciso se 

cadastrar no site. Os assinantes podem receber 

um alerta por e-mail assim que é disponibilizada 

uma nova promoção. "Como as redes sociais são 

muito fortes no Brasil, já notamos que os usuá-

rios gostam muito de compartilhar as dicas com 

seus amigos no Orkut, no Facebook e no Twitter, 

o que é possível fazer já diretamente da página do 

Peixe Urbano. Essa divulgação é essencial para o 

modelo e para que possamos atingir rapidamen-

te a quantidade mínima necessária para ativar a 

promoção", diz Alex Tabor, sócio da empresa e 

responsável pela área de tecnologia. 

Lançado no final de junho, o Coletivar (www. 

coletivar.com.br) é outro site que oferece a opor-

tunidade de o internauta usufruir uma série de 

benefícios. Por exemplo: um pacote de duas 

diárias para um casal em um hotel que fechou 

parceria com o portal custa R$ 500 no local. á 

se a compra for feita pelo Coletivar, as mesmas 

diárias sairão por R$ 200. Isso acontece porque 

o portal consegue barganhar um ótimo desconto 

direto com o estabelecimento ou a marca quan-

do existe a possibilidade de compra de muitas 

unidades de um mesmo produto ou serviço. "Do 

ponto de vista do marketing, o Coletivar ainda 

tem por característica a união de duas ferramen-

tas importantes para atrair e fidelizar consumi-

dores e anunciantes: é uma nova mídia para a 

divulgação de serviços e produtos, ao mesmo 

tempo em que se torna um ponto de venda 

on-line", diz Heitor Chaves, um dos sócios do 

portal. Por enquanto, o Coletivar funcionará so-

mente em São Paulo, mas há previsão de que o 

serviço seja lançado em outros estados. 

Caso o número mínimo de consumidores para 

uma promoção não seja atingido em um prazo 

preestabelecido, nenhum usuário paga pelo pro-

duto requerido. Como o dinheiro não é debitado 

da conta do consumidor, não há necessidade de 

estorno. Nesse casso, o usuário receberá um e-

mail avisando que a compra não se concretizou e 

o estabelecimento não repassará o desconto ao 

serviço ou produto oferecido. 

Essa forma de e-commerce não é tão nova assim. 

Um dos pioneiros desse modelo de negócio é o ame-

ricano Groupon, criado em novembro de 2008, que 

já recebeu investimento superior a US$ 35 milhões e 

possui 3,6 milhões de usuários cadastrados. No Bra-

sil, depois da entrada de tantos players nos últimos 

meses, resta saber quem irá oferecer o serviço mais 

diferenciado e se estabelecer em um mercado que 

parece estar somente se aquecendo. • 
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