


impressionantes 50% de crescimento em 
vendas na comparação 2010 ante 2009. 

Nos Estados Unidos, desde 2005 existe 
a Cyber Monday (algo como segunda-fei-
ra cibernética), ação de vendas online do 
Shop.org, ligada à National Retail Fede-
ration (NRF), a associação nacional dos 
varejistas de lá. Diversos comerciantes de 
portes diferentes participam da ação, ofe-
recendo de eletroeletrônicos a cestas de 
presentes com descontos para as compras 
online na segunda-feira subsequente ao 
feriado de Ação de Graças, um dos mais 
tradicionais daquele país. 

Segundo a especialista em mídias so-
ciais Claudia Valls, ambos estão na raiz 
do mais novo fenômeno da rede mundial 
de computadores, as compras coletivas, 
que são um pouco diferentes dos dois 
exemplos, mas não deixam de descender 
deles. Desde abril, está a pleno vapor o 
site Peixe Urbano, um dos pioneiros no 
Brasil nesse segmento e que bateu 1 mi-
lhão de usuários quando completou cin-
co meses, em setembro, abrindo espaço 
para outras aventuras semelhantes. 

As compras coletivas, via de regra, 
funcionam assim: o usuário se cadastra 



no site e passa a receber diariamente in-
formações sobre as ofertas, cuja duração 
é 24 horas. Se houver interesse em adqui-
rir um dos serviços ou produtos em pro-
moção (na sua maioria, estética, almoços 
e jantares em restaurantes, ingressos para 
shows e eventos), o cliente compra como 
em qualquer negócio online. 

Para que a promoção se efetive e o 
cliente ganhe o desconto divulgado, 
é necessário um número mínimo de 
pagantes. Caso o produto não atinja 
esse pré-requisito, todo mundo que já 
comprou recebe o dinheiro de volta ao 
final do dia, tudo via PagSeguro, ser-
viço conhecido de quem faz compras 
pela internet. 

Parece que a ideia caiu nas graças dos 
consumidores. Além do Peixe Urbano, 
estima-se que outros 69 endereços na in-
ternet operavam o mesmo negócio em 
outubro. Eram 35 em setembro. Ou seja, 
em um mês dobrou o número de opções 
para esse tipo de compra. 

"Se formos medir na semana que 
vem, provavelmente esse número já se-
rá maior", diz o diretor do SaveMe, site 
especializado em buscar ofertas em ou-
tros sites, apenas de compras coletivas 

ou clubes de compras, Guilherme Wro-
clauski (ver mais no boxe). A empresa 
de Wroclauski em si é um exemplo do 
potencial dessa nova forma de compra e 
vender online por duas razões: 

1) Ao oferecer um agregador de infor-
mações sobre sites de compra coletiva, dá 
mostras da quantidade de pessoas inte-
ressadas nesse tipo de negócio; 

2) O mercado está crescendo tanto 
que há espaço até para empresas que não 
atuam diretamente nas vendas. 

No caso da SaveMe, por exemplo, 
parte da empresa acaba de ser adquirida 
por nada menos que o Buscapé, um dos 
maiores sites de comparação de preços 
da América Latina, em um negócio que 
prevê investimentos de "R$ 5 milhões pa-
ra ampliar a capacidade do site. "Calcu-
lamos que chegaríamos a 4 mil acessos 
diários em uns três ou quatro meses, mas 
já alcançamos isso em apenas três sema-
nas", conta o diretor de Marketing, Otto 
Miranda, do Desconto na Cidade, outro 
portal recém-nascido e que já aposta em 
diferenciação para brigar por um espaço 
nesse mercado. 

A principal diferenciação, diz ele, se 
refere a limitar o número de comprado-
res por oferta para garantir, antes de mais 
nada, atendimento de qualidade e entre-
ga de produtos sem sobressaltos. 

Até a Editora Abril resolveu investir 
no segmento. Em outubro, a editora fe-
chou uma parceria com a ClickOn (des-
taque de vendas em compras coletivas) 
e juntas lançaram o Bananarama, site 
focado em bares, restaurantes, hotéis e 
serviços. "Um dos principais diferen-
ciais é justamente o site ter a chancela 
de uma editora cujas publicações, como 
Quatro Rodas e Vejinha, são famosas pe-
las indicações. É um selo de qualidade 
aos serviços ofertados", explica o CEO 
da ClickOn, Marcelo Macedo. Para a Ba-
nanarama - que segue com operação 
separada da ClickOn -, Macedo aposta 
em um crescimento rápido. "Em curto 
prazo, vai disputar a liderança com as 
quatro principais do segmento." Isso 
inclui a empresa do próprio Macedo. 

E os supermercados 
com isso? 

Para quem conhece o setor, não haver 
limite do número de consumidores era 



um dos principais entraves para que va-
rejos de produtos entrassem de cabeça no 
movimento, ainda dominado pelos ser-
viços. Isso porque é complicado avaliar 
estoque, entrega e custos operacionais 
quando não se tem ideia de quantas ven-
das serão feitas. 

Além disso, como garantir que todos 
receberão o produto se o varejista tem 
estoque limitado, mas compradores ili-
mitados? Em uma rápida olhadela nesses 
sites é possível ver promoções que foram 
vendidas para mais de 4 mil pessoas. 

Esse tipo de complicador seria tam-
bém um entrave para supermercados que 
imaginassem entrar nesse negócio. Não 
que fosse impossível. Pelo contrário. O 
especialista em varejo da Mixxer, Euge-
nio Foganholo, assinala que a estratégia 

é válida para supermercadistas. "É mui-
to interessante para levar à loja clientes 
que não iriam normalmente. O super-
mercado pode colocar em promoção, 
por exemplo, produtos que não sejam 
vendidos com frequência naquele dia e 
horário, como já faz normalmente nas 
vendas na loja física", diz ele. 

Para equacionar melhor a questão 
do limite de estoque, a sugestão é pro-
mocionar uma categoria de produtos e 
dar um voucher de desconto, ao invés 
de o produto em si. Assim, se um dos 
itens acabar, o desconto fica valendo 
para qualquer um da mesma categoria, 
como já fazem, por exemplo, lojas de 
roupas que participam de sites de com-
pras coletivas. 

A possibilidade de limitar o número 



de compradores, porém, faz o negócio 
ficar ainda mais fácil. "Um importador 
de vinhos do Sul que quer fazer pro-
moções no nosso site para ter alcance 
nacional teria dificuldades se não limi-
tássemos a demanda, pois ele terá de 
fazer as entregas pelo País todo. Com 
esse diferencial - e a possibilidade que 
damos a ele de ampliar o tempo de ofer-
ta por mais de um dia a ideia vai sair 
do papel", explica Miranda, do Descon-
to na Cidade. 

De seu lado, os supermercadistas já 
embarcaram em clubes de desconto ou 
mesmo nas megapromoções online. Por 
exemplo, três gigantes do setor (Grupo 
Pão de Açúcar, Walmart e Carrefour) 
participaram pelo menos da edição 
mais recente do DetonaWeb, realizada 
em setembro deste ano. Até o Martins, 
atacadista, aderiu. 

Mas é mais difícil fornecedores do 
setor supermercadista participarem de 
compras online. Isso vale para qualquer 
mercado B2B. O problema é que o gran-
de diferencial desse tipo de negócio é 
justamente utilizar o poder de distribui-
ção da informação que a internet tem 
para grandes públicos. Em tese, todo in-
ternauta é um potencial consumidor, 
um universo que cresceu tanto no Brasil 
que já atinge 70% da classe C e a quase 
totalidade das classes AB. 

Já ao limitar as compras a um nicho 

mais específico - como os das empresas 
deste ou daquele segmento - o principal 
trunfo online perde parte do sentido, 
avalia Foganholo, da Mixxer. 

Realmente, atuar nesse segmento re-
quer cuidados, como aponta a pesquisa-
dora e professora do programa de varejo 

da FIA (Provar), Ana Caroline Fernan-
des. "O custo-benefício não tem sido 
tão bom. As empresas reduzem demais 
o preço e às vezes não conseguem en-
tregar bons serviços aos clientes, o que 
gera insatisfação em lugar do marketing 
almejado", diz. Ela ressalta, ainda, que 
esse consumidor é instável e tende a ir 
em busca de novas promoções, deixando 
de consumir tão logo encontre oportu-
nidades mais baratas. 

Já para os supermercadistas, o alerta 
é dobrado. "Além desses pontos, no caso 
do varejo alimentar há um adendo: as 
margens já são muito apertadas. Não ve-
jo vantagem em diminuí-las ainda mais, 
tendo em vista os produtos serem com-
modities, e não serviços de alto valor agre-
gado. Funciona se for esporadicamente e 
com produtos com alto estoque (como 
panetone depois do Natal) ou perto de 
vencer a validade, por exemplo." 

Text Box
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