
1

Cadastro
O usuário preenche um formulá-
rio de cadastro no site para po-
der comprar.

2

Ofertas
Com o cadastro feito, o consu-
midor está habilitado a escolher
uma das ofertas do dia.

3

Pagamento
O pagamento pode ser feito por
meio de cartão de crédito ou de
ferramentas de compras online.

4

Confirmação
Se o número mínimo de pes-
soas for atingido, a compra é
confirmada.

5

Estabelecimento
O comprador imprime o com-
provante e leva-o ao estabeleci-
mento que fez a oferta.

● Em busca de um público não
atendido por companhias tradi-
cionais, novas empresas brasilei-
ras abrem mão de ter um ponto
de venda ou de atendimento físi-
co e lançam seus negócios so-
mente na internet.

Com endereço apenas na web,
essas companhias conseguem

reduzir custos e oferecem produ-
tos e serviços a um preço mais
baixo.

Foi o caminho escolhido pela
Meu Móvel de Madeira para ven-
der itens de madeira sustentável
para todo o Brasil.

Criada há quatro anos pela Ce-
lulose Irani, a empresa cresceu
a uma taxa média de 30% ao ano,
porcentual que deve dobrar em
2010. “Com nossa estratégia,
conseguimos chegar a qualquer
lugar do País", diz Ronald Heinri-
ch, diretor da empresa. / G.G.

Glauber Gonçalves / RIO

A união de consumidores para
obter descontos, uma prática de
negociação antiga, está ganhan-
do ares modernos com a prolife-
ração dos sites de compras coleti-
vas no País. Por meio de um de-
les, 5.075 internautas puderam
contratar três meses de aluguel
de DVDs na Blockbuster por R$
3, um desconto de 98%.

O modelo é uma iniciativa de
empresários que perceberam
que poderiam oferecer descon-
tos ao mobilizar um número mí-
nimo de pessoas para fazer uma
compra.

Os novos investimentos no co-
mércio eletrônico vêm a rebo-
que dos bons resultados obtidos
pelo setor no Brasil. No primeiro

semestre deste ano, o setor fatu-
rou R$ 6,7 bilhões, um aumento
nominal de 40% ante igual perío-
do de 2009, revelou relatório ela-
borado pela empresa de monito-
ramento de comércio eletrônico
e-bit.

Um dos sites de compras cole-
tivas que estrearam este ano foi
o Imperdível. Pedro Guimarães,
um dos sócios, explica que o ne-

gócio é possível porque une o in-
teresse dos consumidores e o
das empresas parceiras.

“Damos aos usuários um forte
desconto e um guia de serviços
da cidade. Aos parceiros, leva-
mos um novo consumidor a cus-
to zero”, diz. Ele afirma que as
empresas oferecem os serviços a
preço de custo e o Imperdível
põe sua comissão sobre esse va-

lor na venda.
Além de trazer novos clientes,

os sites de compras coletivas são
um meio de reforçar uma marca,
avalia o professor de marketing
José Luiz Trinta, do Ibmec-RJ.
“Uma oferta não vai influenciar
o resultado da Coca-Cola, mas
serve para formar uma imagem,
introduzir um conceito ou esti-
mular a experimentação”, afir-
ma. Em junho, um site de com-
pras coletivas registrou o recor-
de de 5.830 vendas de 24 latinhas
de Coca-Cola Light Plus por R$
5, um desconto de 85%.

Parceria. A carioca Deise Lima,
da galeria virtual Foto na Parede,
foi uma das empresárias que
apostaram em uma parceria
com um site de compras coleti-
vas. Ela viu um aumento de
300% no número de visitas na
página da galeria no dia em que a
promoção foi ao ar no Peixe Ur-
bano, o primeiro de compras co-
letivas no Brasil. “O maior bene-
fício para nós foi a visibilidade
que nos deu, muitos clientes no-
vos cadastrados e fortalecimen-
to da marca”, conta.

Deise comemora o fato de
mais da metade das pessoas te-
rem excedido o valor do cupom
comprado. “Oferecemos um cré-
dito de R$ 69 por R$ 21, um des-
conto de 70%, mas muitas pes-
soas acabaram gastando acima
desse valor”, diz. Ela conta que

passados 15 dias da veiculação da
promoção, 18% dos acessos à ga-
leria virtual ainda eram advin-
dos do Peixe Urbano.

“O tempo médio desses aces-
sos foi alto: gente que chega, na-
vega, explora, demonstra inten-
ção de comprar e compra.”

Surgidos no País em março, os
sites de compras coletivas já são
pelo menos 15, divulgando ofer-

tas de cerca de 15 cidades. Todos
seguem o mesmo modelo de ne-
gócios desenvolvido pela Group
On nos Estados Unidos em
2008. Uma oferta é anunciada e
um relógio começa a marcar
uma contagem regressiva. Se até
o fim da contagem o número mí-
nimo de compradores estipula-
do não for atingido, a promoção
é cancelada.

Consumidores unem-se
por descontos na rede

Negócios Segurança. GM convoca recall
de 243 mil veículos nos EUA
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●

OS SITES DE
COMPRA
COLETIVA

JAIME TROIANO
PRESIDENTE DO GRUPO TROIANO
“Para os consumidores, a
marca regional é uma bandeira
da preservação da identidade
local”

http://economia.estadao.com.br

Empresas apostam
em vendas somente
na internet

● Identidade

Márcia De Chiara

Aumentou o peso das marcas
regionais entre os produtos lí-
deres vendidos nos supermer-
cados brasileiros. Neste ano,
95 empresas regionais ocu-
pam a segunda ou a primeira
posição em vendas de alimen-
tos, bebidas, artigos de higie-
ne, limpeza e bazar, aponta a
38.ª Pesquisa Nacional de Re-
conhecimento de Marcas, fei-
ta pela revista “Supermerca-
do Moderno”. Em 2009, eram
84 companhias regionais que
estavam entre as líderes.

Os 1.416 empresários do setor
de supermercados, consultados
em janeiro deste ano, indicaram
uma média de 128 marcas dife-
rentes entre as 3 mais vendidas
em sua empresa para cada 191 ca-
tegorias de produtos, o que resul-
ta em 24.448 marcas na liderança
de vendas.

Segundo o coordenador da
pesquisa, Valdir Orsetti, esse re-
sultado é um forte indicador do
avanço das marcas regionais en-
tre as líderes. “Se os empresários
tivessem citado as mesmas três
marcas para cada categoria, o to-
tal seria bem menor: 573 marcas
diferentes”, observa.

A pesquisa mostra que o peso
das marcas regionais nas vendas
é maior no Sul do País e na região
que engloba Minas Gerais, Espí-
rito Santo e o interior do Estado
do Rio de Janeiro. No Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, os supermercadistas cita-
ram, em média, 28 marcas por
categoria entre as 3 mais vendi-
das. Entre Minas Gerais, Espíri-
to Santo e interior do Rio de Ja-
neiro foram 24 marcas em média
citadas entre as 3 mais comercia-
lizadas.

Segundo Orsetti, alguns fato-
res explicam esse movimento.

Com a estabilidade econômica,
as empresas menores tiveram
condições de oferecer produtos
com qualidade equivalente à das
líderes e preços menores. “Todo
mundo está em busca de uma
boa negociação”, diz ele. Além
disso, com o ritmo acelerado das
fusões e aquisições no varejo de
supermercados, as grandes em-
presas descobriram que tinham
de preservar o mix local de pro-
dutos para manter a clientela.

Na gigante Walmart, por
exemplo, que comprou a rede So-
nae, no Sul, e o Bompreço, no

Nordeste, as marcas regionais re-
presentam hoje entre 20% e 40%
do faturamento entre alimentos
e artigos de higiene e limpeza,
informa a companhia.

A tendência se repete entre os
pequenos supermercados. No
Superbom, com duas lojas em
Imbé, a 130 quilômetros de Por-
to Alegre (RS), por exemplo, a
marca Oderich, do Rio Grande
do Sul, lidera as vendas de milho
verde e ervilha. No leite de caixi-
nha, quem lidera são as marcas
locais Santa Clara e Piá. Em água
sanitária, a líder é a marca Giran-

dosol, que desbancou a paulista
Kiboa, que é 20% mais cara que a
gaúcha.

“O gaúcho é muito bairrista,
mas conta também a logística,

que acelera a entrega do produto
pelo fato de o fornecedor ser lo-
cal”, explica Calvino Ferreira da
Silva, comprador da empresa.

No supermercado Vieirão, em
Marataízes (ES), a marca Selita
de Cachoeiro do Itapemirim
(ES), lidera as vendas de iogurte,
queijos e manteiga. “Aqui a Da-
none está em segundo lugar”,
conta Cesar Nunes Barbosa,
comprador, reforçando a tese de
agilidade rapidez nas entregas.

Tendência. “A marca regional é
uma bandeira da preservação da

identidade local”, afirma Jaime
Troiano, presidente do Grupo
Troiano, consultoria especializa-
da em marcas. Ele explica que o
avanço das marcas regionais é
uma tendência global, com moti-
vação social. Isso tem impacto
econômico: preço menor e
maior agilidade na logística.

Com a criação da zona do eu-
ro, lembra Troiano, o que se espe-
rava era que as marcas locais fos-
se engolidas pelas globais . “Mas
o que se vê lá e em outras partes
do mundo é a preservação das
raízes na hora de consumir.”

Marcas regionais ganham espaço
entre as líderes de vendas no varejo

Parceria. ‘Maior benefício foi visibilidade’, diz Deise Lima

Presença.
No
Walmart,
as marcas
regionais
têm de 20%
a 40% das
vendas em
alimentos,
higiene e
saúde

Cresce no País o número
de sites de compras
coletivas, que reduzem o
preço dos produtos para
os internautas

estadão.com.br

�C

��

��

�*

��

��

C� ��D

E�
�7

C�D

��

��

�*

��

CE

��D

��

<�

C�

�$

*�

��
�<D
��
�A

��

5/

*���E��$�

3�
�	��	���������

+��������
AF���������E$G�

6.

*���E��$�

����
������

������<
AF���������E$G�

51

*���E��$�

+��H	�;����	
����	���

/�	���N�
AF���������E$G�

55

*���E��$�

%����	��
�	�
����

R����	��%��

AF���������E$G�

��	����������������	�������

��H��������
������	� 	�� 
�	�	������ 	�����
	�����
	����&���	
��%��
�	�

63

*���E��$�

��9���L:	
���H�

&����� ����
AF���������E$G�

56

*���E��$�

%����
���M��	

S����R�T	
AF���������E$G�

66

*���E��$�

�����	���
�����	!
�	������	

�����	����	
AF���������E$G�

)�/�=-#1-)(�

�1(�)�-)

/)�1'�#�=-#0�*�-

�S/#����#�/"� "&

�������A@U�%#&1���" ���#��# ��-# �/#�'���#�/"� "&��"��#+�&'"�&.%#�/#� "���/��#������������ �!"#

/)�1'�#)�-

Expansão. Pesquisa mostra que, neste ano, 95 empresas regionais ocupam a primeira ou a segunda colocação nas vendas de
bebidas, artigos de higiene, limpeza e bazar. No ano passado, eram 84 as companhias regionais que ocupavam os primeiros lugares
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