
S
eguindo a antiga máxima 
de que "se você quer ser 
universal fale da sua 
aldeia", sites brasileiros e 
mundiais começam a 
trabalhar a modalidade de 

e-commerce de ofertas com forte 
cunho regional. Suas estruturas 
operacionais englobam todo o País, 
mas oferecem descontos e promoções 
no nível das cidades. Algo que, do 
ponto de vista do cliente final, seria um: 
"fale da minha aldeia". 

Os chamados "sites de ofertas" 
desenvolvem a ideia de contato com 
serviços e compras nas cidades e, em 
breve, será possível atomizar ainda mais 
e envolver um bairro ou uma rua e 
conectar essas possibilidades através de 
devices móveis com auxílio das redes 
socias por meio de localizadores e GPS. 
É o futuro, mas um futuro que está logo 
ali, na esquina. Nos Estados Unidos, 
sempre eles, já existem mais de 200 sites 
do gênero "oferta". 

"Esse modelo é diferente do modelo 
de e-commerce tradicional que é muito 
centralizado e funciona para todo o Brasil. 
O site coletivo de ofertas foca nos 
mercados locais e nos deparamos em 
muitas cidades com muitos lojistas que 
nem possuem estratégias de venda 
online", argumenta Sérgio Oliveira, sócio 
do CityBest, site que traz descontos e 
promoções e que deve fechar agosto 
com 11 cidades e, em menos de três 
meses, possui algo como 100 mil 
clientes/usuários cadastrados. 

Recentemente, o maior site 
norteamericano da modalidade, o 
Groupon chegou ao Brasil com o 
lançamento do Clube Urbano, cujo 
investimento anunciado é da ordem de 

US$ 15 milhões. O site iniciou suas 
operações de oferta por São Paulo, e 
em sua primeira operação disponibilizou 
um cupom de R$ 125 em um 
restaurante que poderia ser adquirido 
por apenas R$ 50. A companhia 
pretende atingir mais de 30 cidades do 
país antes do final do ano. 

O ou um modelo? 
Modelo confesso dos projetos locais, 

o Groupon, que iniciou suas atividades 
nos Estados Unidos ainda em 2008, vale 
hoje algo como US$ 1,3 bilhão. No 
entanto, Isto não evita que ele ganhe 
críticas em sua chegada ao Brasil. "É um 
modelo novo e o Groupon é pioneiro e 
muito forte, além de ter um grande poder 
financeiro. Mas isto não basta, é só ver 
como foi o fracasso da AOL no Brasil. E 
logo no início deles, o site parecia usar 
textos traduzidos para o português do 
Google Translator, um horror. Isso nos 
preocupou porque poderia deturpar o 
modelo e o business", critica Marcelo 
Macedo, CEO do ClickOn, site que 
contabiliza 400 mil usuários cadastrados. 

Macedo explica que essa entrada se 
deu por meio dos sócios alemães -
mesma nacionalidade dos investidores 
do ClickOn - que a Groupon adquiriu 
recentemente. "Não é ruim a entrada 
deles, o problema é como eles estão 
tocando o modelo no Brasil. O mercado 
vai se consolidar com ou sem eles e vai 
ser algo parecido com o mercado dos 
buscadores, com o que aconteceu com 
o Google", admite o CEO. Ou seja, para 
ele, como a antiga música do Abba: "the 
winner takes it all". Será? 

Atualmente, o mercado é 



"o conceito do 
cupom era um 
receio mesmo, 

e não temos 
cultura, porém 

o brasileiro 
gosta e sabe 
pechinchar. E, 

no fundo, é isso 
que oferecemos 

no final das 
contas e com 

muito mais 
comodidade" 

SÉRGIO OLIVEIRA, 
DO CITYBEST 

extremamente pulverizado e novo, a 
maioria ou todos os seus players 
iniciaram as atividades ainda em 2010. A 
saber, a competição reúne (em ordem 
alfabética): CityBest, ClickOn, Clube 
Urbano, Coletivar, Imperdível, Oferta 
Única, Oferta X, Peixe Urbano e Wego. E 
já tem até mesmo um agregador de 
ofertas, o Zipme (veja Box: Tudo no 
mesmo lugar). Sem falar dos clubes de 
compra, uma outra categoria que 
também tem crescido em paralelo, aqui 
com descontos que independem da 
localização e com compra realizada no 
próprio site, como BCBlue, Brands Club, 
Coquelux, Privalia e Super Exclusivo. 

O business dos sites de oferta, aliás, 
está longe de atingir o patamar de 
consolidação ou estabilização. Muitas 
informações que circulam no mercado de 
web dão conta de mais uma dezena de 
projetos dentro dessa idéia e se fala até 
mesmo em um mercado com 30 players 
até o final do ano. "O que posso dizer é 
que devem restar em alguns anos 
apenas dois ou três players de peso e 
um ou outro de nicho. Nos Estados 
Unidos, grandes mesmo, existem três. 
Todos com valor parecido ao do 
Groupon. Espero ficar nesse jogo e 
temos muito fôlego para isto", garante 
Macedo, do ClickOn. 

Modelo germano-brasileiro 
O ClickOn nasceu com recursos 

estrangeiros, do alemão Klaus Hommels 
- investidor também do Skype e 
Facebook - que captou R$ 17 milhões e 
decidiu apostar na Internet brasileira. A 
ele se juntaram o também alemão Oliver 
Jung, e a A5 Investimentos, de Paulo 
Humberg, ex-Submarino. E em sua 
equipe estão Marcelo Macedo, vindo do 
banco Morgan Stanley, como CEO, e 
João Ramirez, que co-fundou o Migux e 
foi gerente geral de conteúdo do UOL, 
como diretor de marketing. "Montamos 
um time de peso, com os melhores 
profissionais das mais diferentes áreas, e 
nos estruturamos para ter no Brasil o 
mesmo sucesso do Groupon, que virou 
referência mundial", aponta Macedo. 

O serviço está disponível para os 
moradores das cidades de São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, 
Brasília, Porto Alegre e Salvador e em 
breve também poderá ser utilizado em 
outras cidades brasileiras, como Recife e 
Rio de Janeiro. 'Temos uma força de 
vendas com 48 pessoas espalhados 
pelas cidades e buscamos redatores 
com sotaque local, esse é um 

clientes. "Nossa meta é atingir 35 ofertas 
por semana a partir de agosto e chegar 
ao 1 milhão de usuários no final do ano", 
projeta Macedo. 

Oferta é tudo mesmo! Outro player 
importante no mercado, o Peixe Urbano 
fez uma ação para a Blockbuster que 
envolveu três cidades: Rio de Janeiro, 
São Paulo e Curitiba, em junho. O 
desconto foi de inimagináveis 98%, 
propiciando aos seus usuários três 
meses de assinatura da Blockbuster 
Online por apenas R$ 3,00, em um 
pacote que custaria R$ 149,70 e que 
em pouco tempo envolveu 3,5 mil 
pessoas. "O número de vendas ressalta 
o sucesso das compras coletivas e 
comprova que o consumidor brasileiro 
está aderindo rápido à novidade", 
afirmou Julio Vasconcelos, sócio-
fundador do Peixe Urbano, depois da 
primeira operação "tripla". 

De BH para o mundo 
Falando em cidades impactadaç pelo 

serviço, o CityBest, de Oliveira, que 
atualmente está em Belo Horizonte, 
Brasília, Campinas, Juiz de Fora, Goiânia 
e Curitiba, entra ainda em agosto em São 
Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, 
Salvador e Teresina. "Planejamos 27 
cidades até o final do ano", garante. 

Nas cidades em que atua, o 
CityBest agrega ofertas de comércios 
locais com descontos de 50% a 90%, e 
se vale fortemente da divulgação do site 
em redes sociais (facebook, orkut e 
twitter). Com 100 mil usuários, a 
empresa, assim como a ClickOn, 
também quer chegar ao milhão de 
usuários no final do ano. "É ousado, mas 
possível", garante. 

A base da empresa é Belo Horizonte 
e Oliveira mora em Denver, nos Estados 
Unidos, de onde monitora o business. 
Nas demais cidades, existem equipes de 
venda que fazem a captação de ofertas 
junto aos lojistas. Entre as marcas que 
utilizaram o serviço estão Subway, Cacau 
Show e a rede de cervejarias Devassa. 

Ao ser questionado se o modelo de 
desconto por cupom, algo enraizado na 
cultura norteamericana, mas totalmente 
fora de esquadro no Brasil, pode "travar" 
a progressão do business dos sites de 
ofertas no país, Oliveira minimiza e 
compara: "o conceito do cupom era um 
receio mesmo, e não temos cultura, 
porém o brasileiro gosta e sabe 
pechinchar. E, no fundo, é isso que 
oferecemos no final das contas e com 
muito mais comodidade". 

Text Box
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