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• Depois de morar por mais de 
dez anos nos Estados Unidos, o 
carioca Julio Vasconcellos queria 
ter um projeto que o permitisse 
voltar ao Brasil. Ao olhar para as 
oportunidades do mundo da in
ternet, apostou numa ideia que já 
vinha dando certo entre os ame
ricanos: os sites de compras co
letivas. Pesquisou o modelo de 
negócio, convidou amigos com 
mais intimidade com tecnologia 
e criou o Peixe Urbano — o 
primeiro site brasileiro do gê
nero. Cinco meses depois, o em
presário, de 29 anos, festeja ter 
superado a marca de um milhão 
de usuários cadastrados. Desde 
o lançamento, em março, já fo
ram anunciadas mais de 400 pro
moções em 11 cidades, garan
tindo uma economia de mais de 
R$ 20 milhões a seus clientes. 

Meses após o seu lançamen
to, o modelo importado por Vas
concellos se tornou uma febre 
no Brasil. Pelo sistema, em ge
ral, os sites colocam no ar uma 
oferta — com desconto acima 
'de 50% — por um ou dois dias. 
Mas, para o desconto valer, é 
preciso que um número mínimo 
de pessoas compre o serviço ou 
o produto. A reboque do Peixe 
Urbano, rapidamente novos si
tes de compras coletivas foram 
sendo criados no país — Im-
perdível, Oferta Única, ClickOn, 
Oferta X e Clube Urbano, que 
representa o pioneiro GroupOn, 
dos EUA Ainda assim, dados do 
Google Trends mostram que os 
internautas buscaram seis ve
zes mais o Peixe Urbano — com 
sede em Botafogo — do que 
qualquer outro site de compras 
coletivas no Brasil. 

—A compra coletiva depende 
da sua capacidade de compar
tilhar uma oferta com muita gen

te. Uma ideia que já funcionava 
muito bem nos EUA mas que, 
por aqui, ainda não tinha sido 
testada. Saímos na frente ao ser
mos os primeiros — comentou 
Vasconcellos, que fez um MBA 
na região do Vale do Silício, na 
Califórnia, para entender mais 
de tecnologia e conhecer pes
soas que pudessem ajudá-lo a 
ser dono do próprio negócio. 

E encontrou pessoas. Como 
Emerson Andrade, colega da es
pecialização e hoje sócio que 
responde pela parte comercial 
do site. E como Alex Tabor, outro 
sócio do site, que conheceu num 
vôo dos EUA para o Brasil e com 
quem teve uma empresa de 
softwares para educação. 

10 mil seguidores no Twitter 
e pedido até de cirurgia 
Com um novo projeto na ca

beça, a hora era de buscar 
empresas que acreditassem 
numa ideia ainda inexistente 
no país. Assim, antes de co
locar no ar a primeira pro
moção, e bem longe de contar 
com uma equipe de 110 co
laboradores, era o próprio Vas
concellos que batia à porta dos 
estabelecimentos comerciais 
para apresentar o projeto. 

— Levei muito "não", que 
virou "sim" depois. Natural: nin
guém sabia direito como fun
cionava um site de compra co
letiva e estranhava que o pro
jeto ainda não estivesse nem no 
ar — contou ele, que não cobra 
para a empresa anunciar no 
site, mas sim uma comissão de 
50% sobre as vendas. 

Com mais de 10 mil segui
dores no Twitter, o Peixe Ur
bano ainda não repetiu uma 
promoção no site — o que 
pode passar a acontecer em 
breve. Assim como os demais 
sites, os serviços representam 
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a maior parte das promoções 
anunciadas pela empresa. 

— Não colocamos no ar pro
moções com descontos me
nores do que 50%. Já tivemos 
uma oferta da Blockbuster: o 
preço de um pacote de locação 
caiu de R$ 150 para R$ 3. Cer
tamente, muitos consumido
res passaram a ser clientes da 
locadora — comentou ele, que 
também é o representante do 
Facebook no Brasil. 

Segundo Vasconcellos, as 
empresas buscam o Peixe Ur

bano como uma ferramenta de 
marketing. Com promoções, 
restaurantes, academias ou ba
res, por exemplo, conseguem 
atrair novos consumidores pa
ra seus negócios, a um custo 
relativamente baixo. Não à toa 
que, passado o período de es
tranhamento do mercado, o 
Peixe Urbano já tem solicita
ções de 400 a 500 empresas 
para ter sua oferta promovida. 

— Dessas menos de dez são 
possíveis. Já tivemos pedidos 
para colocar ofertas de cre-

A compra coletiva 
depende da 
capacidade de 
compartilhar a oferta 
com muita gente 
Julio Vasconcellos 

Ser intermediador 
entre empresas e 
clientes é pouco. É 
preciso dar um passo 
a mais, antes que 
alguém o faça 
Cláudio Goldberg, especialista da FGV 

matórios, serviços médicos e 
até cirurgia plástica — disse. 

E a forte procura dos sites 
pelo Peixe Urbano faz sentido. 
No Rio, por exemplo, são feitas, 
em médias, duas mil vendas 
por dia. Ele cita que a melhor 
delas foi a de unidades de sor
vetes de iogurte: 23 mil. 

—Vendemos em um dia o que 
venderiam em três meses — 
disse Vasconcellos, acrescentan
do que o carro-chefe das ofertas 
anunciadas são gastronomia e 
beleza. — As mulheres são 75% 
das vendas do Peixe Urbano. 

Os números da expansão do 
Peixe Urbano são um segredo. 
Mas o total de usuários cresce 
de forma exponencial. Só em 
julho o site foi acessado por 
quase dois milhões de pessoas 
— mais que a soma dos acesso 
dos outros sites do gênero. 

— É o boca a boca via redes 
sociais — disse Vasconcellos, 
ressaltando que usa bastante 
Facebook e Twitter ao divulgar 
as ofertas. 

Antiguidade não é posto: 
é preciso evoluir 

Vasconcellos tem consciência 
de que a empresa de três jovens 
empresários desperta o interes
se de investidores. Sem revelar 
nomes, diz que conversas já 
ocorreram, mas não avançaram. 

— Não foram para frente 
porque o Peixe Urbano não 
está à venda. Ainda temos um 
longo caminho a seguir e nos
so projeto vai evoluir mais. 

Evoluir é preciso, comenta 
Cláudio Goldberg, especialista 
em varejo da Fundação Getúlio 
Vargas. Já seria hora, por exem
plo, de o site ter uma base de 
dados que permitisse oferecer 
promoções que casam com o 
perfil do consumidor. 

— Ser apenas um interme
diador entre empresas e clien
tes é pouco. É preciso dar um 
passo a mais, antes que al
guém o faça — disse Goldberg, 
para quem o Peixe Urbano tem 
a vantagem de ter sido o pri
meiro. — Há um reconheci
mento dos consumidores, tan
to que é o pioneiro que lidera. 
Mas antiguidade não é posto: é 
preciso se mexer, se não qui
ser perder mercado. 

/ Especialista em marketing di
gital da ESPM-RJ, Klaus Denecke-
Rabello aponta que um próximo 
passo seria unir consumidores 
e, então, buscar o serviço ou o 
produto das empresas: 

— Seria o caminho inverso. • 
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