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ONDE: ALLÊ DESIGN WWW.ALLEDESIGN.
COM.BR OU TEL.: (54) 2105-5929
PREÇO: R$ 3.230

Pontifícia é outra coisa
Em matéria de invasão de reitoria, fran-
camente, a que ocorreu na PUC-SP nes-
ta semana não se assemelha em nada
àquelas que estamos acostumados a ver
com frequência no noticiário sobre a
USP. Teve estudante que chegou para a
vigília na quinta-feira com nécessaire
Louis Vuitton e pijaminha de flanela
Victoria’s Secret.

Mera coincidência
Num dia foi o incrível flagrante do advo-
gado do goleiro Bruno fumando crack
na favela, no outro, as imagens do ata-
que covarde aos rapazes da Avenida Pau-
lista... Desde que Silvio Santos caiu em
desgraça no Banco Panamericano, o jor-

nalismo SBT dá um furo atrás do ou-
tro.

Aviso aos navegantes
Se, como fez nesta semana a torcida
do Goiás, continuarem arremessan-
do radinhos de pilha contra Felipão
nos estádios, o técnico vai acabar vol-
tando para a Europa. Na Inglaterra,
por exemplo, lhe tacavam MP-3, iPod
e até videogames portáteis. Outro
nível, né?

Parece o Rio!
Assaltaram o prédio do apartamento
de Lula em São Bernardo do Campo.
Por essas e por outras é que o presi-
dente vai morar em São Paulo, capi-
tal, depois de deixar o Palácio da Alvo-
rada, em Brasília. O ABC está ficando
igual ao Rio, né?

Fim de papo
E se, a exemplo do que aconteceu
com o Tiririca, o Enem aprovasse to-
do mundo sem necessidade de novas
provas? Vamos deixar isso pra lá, gen-
te! Está fazendo um dia lindo lá fora.

BOULEVARD

O bazar benefi-
cente da Casa da
Fraternidade
tem um desta-
que: os 12 vesti-
dos de noiva doa-
dos pela estilista
carioca Marie La-
fayette. Há ainda
outros 44 exposi-
tores,
com
produ-
tos
que vão de moda a peças pa-
ra a casa.

ONDE: AL. BARROS, 204, HIGIENÓPOLIS,
DE QUINTA A SÁBADO, DAS 10H ÀS 19H.
PREÇO: R$ 400 (O VESTIDO)

}
Bazar

Baixou

RETRÔESTILO

● Jargão presidencial
“O Silvio sifu!”

Os cuidados
antes de se
jogar em um
site de oferta
Consumidores adoraram a ideia de compras
coletivas, mas há armadilhas para desatentos

O anel faz parte da coleção Optical
Illusion, inspirada na então
moderna Op-Art dos anos 1950.

Guardanapos, cosméticos e
joias são alguns dos produtos
do bazar da Casa Mauro Frei-
re. De quarta a sábado, das
11h às 18h.

ONDE: ÓTICA DAX: AL. LORENA, 1.652,
JARDINS, TEL.: 3062-4130. PREÇO: R$ 702

A evening bag, apesar do ar
divertido, é uma joia de Swarovski
da designer Sylvia Toledano.

Isabela Capeto organiza ba-
zar de fim de ano com as pe-
ças da coleção de inverno.
Vestidos, blusas e calças
com descontos de até 90%.

ONDE: RUA DA CONSOLAÇÃO, 3.358,
TEL.: 3898-1878. ATÉ SEGUNDA,
DAS 10H ÀS 19H.

ONDE: DASLU: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 2.041,
TEL.: 3841-4000 PREÇO: R$ 5,2 mil

ONDE: FRANCESCA ROMANA DIANA: SHOPPING
CIDADE JARDIM. TEL.: 3552-3010. PREÇO: R$ 160

ONDE: CASA MAURO FREIRE AL. JAÚ, 1.580,
TEL.: 3061-5274. PREÇO: A PARTIR DE R$ 10

Paulo Sampaio

Sócia e eventualmente telefo-
nista da clínica de estética Joli-
Jolie, a empresária Indianara
Giordani atendeu mais de mil
ligações desde o dia 5 de outu-
bro. No balcão da clínica, na
Vila Mariana, zona sul de São
Paulo, Indianara tenta dar
conta do incrível retorno de
uma promoção de massagem
publicada no site de compras
coletivas Peixe Urbano. O pa-
cote de três sessões passou de
R$ 800 para R$ 97.

“Pelos cálculos deles (Peixe
Urbano), 1,8 mil pessoas com-
praram o cupom”, diz ela. Sua
clínica tinha capacidade de
atender 40 pessoas por dia.

Recém-nascidos no Brasil,
já há pelo menos cinco sites

nacionais de compras
coletivas lidando

com ofertas massi-
vas de estética,

gastrono-
mia e en-

tretenimento. Se contabilizados
os que atuam em praças regio-
nais (isolados em cada Estado),
há 250. Em média, são criados
dois novos sites por dia.

Neles é possível comprar esco-
va progressiva em um cabeleirei-
ro de grife com 70% de descon-
to: de R$ 500 por R$ 150. Combi-
nado de sushis e sashimis, com
48 unidades, de R$ 68 por R$
29,90. Entradas de cinema no Ki-
noplex, de R$ 20 por R$ 8.

Espécie de colecionadora de
cupons de ofertas, a economista
Ana Cristina Pereira, de 39 anos,
conta que já comprou desde es-
cova progressiva e temporada
em spa “até peça de teatro”. “Ain-
da não usei tudo.” Em uma mesa
da Pizza Bros., ela saboreia
com a família (marido e
três crianças) uma pi-
zza gigante que cus-
tou R$ 15 (o preço
n o r m a l é R $
49,90).Diz que ain-
da não teve sur-
presas ruins.

Não é sempre assim. A enge-
nheira Sheila Malta, de 26 anos,
uma das compradoras da oferta
de massagem da JoliJolie, só con-

seguiu hora para dezem-
bro. “Para saber o tempo

que você vai ficar na fi-
la, é só olhar quantas

pessoas compra-
ram a promoção.”

Críticas. Já existe

um ranking de reclamações. O
Peixe Urbano está em primeiro
lugar. É o maior e mais antigo
site do tipo no País, com sete me-
ses de existência e cerca de 1 mi-
lhão de frequentadores. “Quan-
to maior o site, maior o número
de queixas. De 8% a 10% dos con-
sumidores reclamam”, explica
Maurício Vargas, do site www.re-
clameaqui.com.br. Com 3,5 mi-
lhões de visitantes, o Reclamea-
qui amedronta os sites porque
expõe as queixas dos usuários.
Consequentemente, o retorno é
muito rápido.

Segundo Vargas e o Peixe Ur-
bano, a maior parte das reclama-
ções acontece mais por inexpe-
riência (de ambas as partes) do
que por um erro grave. “Muita
gente, na afobação, não lê direito
o regulamento ou finaliza erra-
do a operação”, afirma Letícia
Leite, do Peixe Urbano, que diz
estar concentrando esforços pa-
ra deixar as informações o mais
claras possível.

Como ainda são novidade, es-
ses bebês cibernéticos nem sem-
pre têm as três pontas da opera-
ção afinadas: o site só deveria
despejar ofertas na rede depois
de testar a capacidade do estabe-
lecimento (clínica, pizzaria, ca-
beleireiro). Por sua vez, o estabe-
lecimento não pode, na euforia
do retorno, negligenciar o aten-
dimento. E o consumidor preci-
sa aprender a respirar fundo an-

tes de se jogar nas pechinchas.
O universitário Mikhail Loren-

zo, de 21 anos, se afobou diante
da promoção de uma hambur-
gueria em Santana, na zona nor-
te, que oferecia um combo a R$
7. Clicou quatro vezes para finali-
zar a operação – e foi cobrado
pelas quatro. “O Grupon prome-
teu devolver na atual fatura do
cartão, mas não veio.”

O Grupon afirmou que o estor-
no aparecerá na próxima fatura.
O site se recupera de um início
nebuloso no Brasil, quando
anunciou uma série de ofertas
em estabelecimentos que não
existiam. Andrew Mason, CEO
da empresa nos Estados Unidos,
soltou um e-mail coletivo pedin-
do desculpas. “Era apenas um
teste para ver a recepção dos in-
ternautas.”

Indianara, da JoliJolie, diz que
o Peixe Urbano não avisou exata-
mente quando a promoção da clí-
nica entraria na rede (“Desde ju-
lho eles dizem: ‘É semana que
vem.’”) e não teve tempo para se
preparar. Reconhece que, de
qualquer maneira, não tinha es-
trutura para a demanda. O tsuna-
mi de clientes a levou a duplicar
as quatro salas em que atendia e
a contratar o dobro de funcioná-
rios. Mas quem pode reclamar
quando se tem um estabeleci-
mento que vai completar um
ano em janeiro com tamanho
movimento?

1.Procure saber exata-
mente o que está sendo
oferecido e em que dias
a promoção é válida,

para depois não perder a razão
em caso de queixa.

2.Uma boa maneira de
saber se você vai en-
frentar fila é averi-
guar no próprio site

quantas pessoas já compraram
a promoção. Dependendo do
número, você pode ter de espe-
rar mais de 30 dias para usufruir
do cupom da oferta.

3. Se você observar que
muita gente comprou
a oferta, procure ligar
antes para o estabele-

cimento para saber se é preciso

reservar mesa, ou marcar hora.

4.Caso queira efetuar
alguma troca ou re-
clamação e não for
atendido pelo SAC

do site, comunique sua insatisfa-
ção ao www.reclameaqui.com.
br. De acordo com os usuários,
é a maneira mais rápida de ob-
ter retorno.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Peixe Urbano
● www.peixeurbano.com.br
● Lançamento: março de 2010
● Serviços mais procurados:
gastronomia e estética
● Praças no Brasil: 27
● Público: Ambos os sexos,
mas mulheres compram mais

Imperdível
● www.imperdivel.com.br
● Lançamento: maio de 2010
● Serviços mais procurados:
gastronomia e estética
● Praças: 30
● Público: 50% homens e 50%
mulheres

Groupon
● www.groupon.com.br
● Lançamento: junho de 2010
● Serviços mais procurados:
gastronomia e estética
● Praças: 26
● Público: Homens e mulheres,
em igual proporção

Design

K aká está de novo no Brasil!
Trouxe da Espanha na ba-
gagem o púbis e o joelho
esquerdo para tratar com o

fisiologista Turíbio Leite. Veio, se-
gundo comunicado do Real Madrid,
em busca de “uma avaliação objetiva
de forma a determinar a orientação
do tratamento médico a seguir para
finalizar o período de recuperação”.
Sem jogar desde a Copa da África do
Sul, o meia-atacante está otimista
com a previsão de voltar aos grama-
dos em janeiro.

O ano também acabou para Alexan-
dre Pato, que está de malas prontas
para os EUA. Leva na bagagem a coxa
esquerda para ser examinada por

especialistas, depois que os médicos do
Milan declararam-se incompetentes na
investigação das lesões musculares em
série na atual temporada.“Talvez tenha
algo a ver com o seu crescimento”, des-
confia a diretoria do clube.

A pista é boa! Há 3 anos na Itália, o
gauchinho ganhou nesse período 8 qui-
los e 8 cm. Pato parece estar sendo traba-
lhado para virar foie gras. Antes que o
Ganso vá pelo mesmo caminho, precisa
ver o que há de errado com a preparação
física dos atletas de futebol ultimamen-
te.

O problema é global: nunca antes na
história do Brasileirão tantos jogadores
se contundiram na competição.
Repara só!

TUTTY
HUMOR

PRESTE ATENÇÃO...

O futebol
no estaleiro

Estética.
Clínica de
Indianara
recebeu
1,8 mil
pedidos de
descontos

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Basta!
Ozzy Osbourne
vem ao Brasil em
2011. Era só o que
faltava, né não?
Tomara, pelo me-
nos, que não cruze
por aqui com o
Axl Rose.

estadão.com.br

Óculos pela metade do pre-
ço, inclusive o modelo Marc
Jacobs.
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ANDREW WINNING/REUTERS

EXEMPLOS NACIONAIS

A Gelatina, de Baba Vacaro,
surgiu do reaproveitamento
de placas coloridas de acríli-
co. Tem 40 cm de altura.

BAPTISTÃO/AE

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 nov. 2010, Metrópole, p. C6.




