
Para dobrar receita, site Comprafacil vai até aviões 
Chico Santos 
 
Parceria com Webjet começa com catálogo de ofertas a bordo  
 
Para aqueles que não dispensam oportunidades para fazer umas comprinhas, a parceria 
firmada esta semana pelo site de varejo Comprafacil.com e a companhia aérea Webjet é uma 
novidade alvissareira. A partir de agora, ao sentar na poltrona dos aviões, os passageiros da 
Webjet terão à disposição um catálogo com mais de 40 mil itens do site de vendas para 
selecionar suas preferências e fechar as compras depois pela internet ou por telefone. 
 
Como chamariz, as compras a partir de R$ 99 podem ser parceladas em dez vezes sem juros e 
a partir de R$ 199 o frete é grátis. O diretor de marketing do Comprafacil.com, Gustavo Bach, 
aposta no sucesso da iniciativa, mas admite que o fato de o passageiro não poder fazer a 
compra "por impulso" na hora da consulta ao catálogo pode reduzir inicialmente o volume 
potencial de vendas. 
 
A limitação, segundo Bach, será superada quando a companhia dispuser de soluções técnicas 
para o uso de aparelhos eletrônicos nos voos. Hoje, só a TAM oferece o serviço na América 
Latina. Fundada em 2005, a Webjet tem 23 aviões e realiza em média 116 voos domésticos 
diários.  
 
A venda de produtos é mais um avanço nas ações de marketing a bordo das aeronaves 
brasileiras. TAM e Gol, as duas maiores empresas aéreas do país, já fazem há alguns anos 
ações que vão de anúncios impressos e em vídeo à divulgação de promoções pela tripulação. 
Segundo José Rocowski, gerente de Unidade de Negócios da TAM, a empresa usa a 
arrecadação com marketing de bordo para financiar parte dos gastos com entretenimento nos 
aviões, como a edição de revistas. Rokowski diz que a companhia dispõe ainda de serviço de 
free shop a bordo nos voos internacionais. Este ano, começou a oferecer produtos do free shop 
(principalmente bebidas, perfumes e joias), com impostos, em alguns voos domésticos.  
 
A parceria com a Webjet faz parte de um conjunto de iniciativas recentes do Comprafacil.com 
para ampliar as vendas. Criado há sete anos pelo grupo carioca Hermes, de vendas porta a 
porta por catálogo, o site vem crescendo em ritmo vertiginoso, devendo faturar este ano R$ 
1,5 bilhão, mais que o dobro dos R$ 730 milhões obtidos no ano passado. 
 
Este mês a loja virtual fechou acordo com a rede de supermercados Zona Sul, do Rio, para que 
sua lista de produtos possa ser vendida no site da varejista carioca. Segundo Bach, a 
vantagem é mútua: a parceria abre mais um canal de vendas para o Comprafacil.com e 
permite ao portal do Zona Sul ampliar a exposição da sua marca. 
 
Toda a logística da venda fica por conta do portal do grupo Hermes que, de quebra, passa a 
comercializar on-line o estoque de vinhos do Zona Sul, com cerca de 450 rótulos. Até o 
próximo ano, segundo Bach, o site passa a vender regularmente livros, o que até agora só fez 
experimentalmente. 
 
Antes o Comprafacil.com já havia feito acordos para hospedar sites de várias empresas, como 
da rede de eletrodomésticos capixaba Dadauto. No mês passado, investiu diretamente na 
aquisição de outro operador, o site de compras coletivas Oferta X. A expectativa é que esse 
negócio gere faturamento de R$ 50 milhões em um ano. Novidade da moda no comércio 
eletrônico, os sites de compra coletiva oferecem produtos ou serviços com descontos de até 
90% por um período determinado (24 horas, por exemplo). O preço mais baixo só passa a 
valer quando um número mínimo de pessoas adere à oferta. 
 
Também este mês o Comprafacil.com colocou em seu portal uma promoção curiosa do Clube 
de Regatas Flamengo. O popular clube de futebol carioca está vendendo, por R$ 250, o direito 
a ter um tijolo numerado por ordem de reserva - e com o nome do torcedor gravado - na 
construção do futuro Centro de Treinamento do clube. Até o Natal, segundo Bach, o site vai 
vender toda a linha de produtos oficiais da marca Flamengo. 



 
Com essa política agressiva, Bach diz que a empresa planeja chegar ao fim de 2011 com 
vendas totais de R$ 2,7 milhões, crescendo mais de 70% sobre o faturamento previsto para 
este ano. No total, o grupo Hermes espera faturar R$ 3,7 bilhões no próximo ano, com a ajuda 
das vendas por catálogo, que também estão em crescimento e devem chegar a R$ 670 
milhões este ano e a R$ 1 bilhão em 2011. Para tanto, segundo o executivo, que é também 
membro da família controladora do grupo, o quadro de revendedoras foi ampliado de 400 mil 
para 600 mil. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2010, Empresas, p. B4. 


