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Se ainda há alguma dúvida 
sobre a consolidação dos sites 
de compras coletivas no Brasil, 
uma pesquisa do instituto Qua-
libest reforça a expectativa de 
um cenário bastante promissor 
para o próximo ano. Realizado 
com 1,4 mil internautas, o estudo 
revela que, do total de pesqui-
sados, 61% já acessaram algum 
site desse tipo. Para esses, o site 
mais lembrado do segmento é o 
Peixe Urbano (37%), seguido 
por Clube Urbano/Groupon 
(18%) e ClickOn (10%).

Entre os consumidores que 
já acessaram os endereços de 
compras coletivas, no entanto, 
apenas 21% — ou 207 pessoas 
— adquiriram alguma oferta. 
Desses, 85% estão alocados nas 
classes A e B. Os internautas 
da nova classe média, ou seja, 
aqueles pertencentes à tão co-
mentada classe C representam 
15% desse total. 

Quando questionados sobre 
a frequência de compras, 64% 
dos respondentes disseram ter 
por hábito realizar ao menos 

Pesquisa

Internautas aprovam  
sites de compras coletivas

uma compra de vouchers pro-
mocionais por mês, tendo em 
vista que para 39% a primeira 
compra foi realizada nos últimos 
dois meses. A liderança nesse 
quesito também é garantida 
pelo Peixe Urbano, responsá-
vel por 64% das vendas para 
os entrevistados. Em seguida, 
aparecem Groupon (50%) e 
ClickOn (46%). “Com a evolução 
do modelo, temos conseguido 
aprimorar nossas ofertas e aten-
der bem o internauta através da 
base de dados adquirida. Com o 
tempo, os consumidores deverão 
começar a exigir mais do modelo 
e deveremos começara viver 
uma espécie de seleção natural 
das centenas de sites que atuam 
hoje no Brasil”, comenta Letícia 
Leite, diretora de comunicação 
do Peixe Urbano. 

Os índices de satisfação dos 
internautas é um ponto que 
contribui para derrubar algu-
ma dúvida sobre a evolução do 
modelo nos próximos anos. De 
acordo com a pesquisa, 73% 
dos que compraram através 
desses endereços se disseram 
satisfeitos ou muito satisfeitos, 
e 78% afirmaram estar satis-
feitos com o serviço prestado 
pelos estabelecimentos. “No 
começo enfrentamos muitos 
problemas por se tratar de uma 
novidade no mercado nacional. 
Hoje trabalhamos para garan-
tir que os parceiros atendam 
bem os consumidores e, dessa 
forma, temos conseguido au-
mentar a satisfação e aprimorar 
a experiên cia do usuário e o 
retorno ao estabelecimento”, 
diz Letícia. 

Embora esses sites apareçam 
como uma oportunidade viável e 
promissora aos estabelecimen-
tos, tudo o que é novo exige 
empenho para a adaptação. 
Na opinião de Silvio Tanabe, 
consultor de marketing da Ma-
goweb, os anunciantes precisam 
estar munidos de uma estratégia 
abrangente e que possa se sus-
tentar ao final de cada promoção. 
“É necessário, por exemplo, que 
os anunciantes ofereçam outros 
atrativos além dos preços baixos. 
Também é essencial que eles 
tenham condições de atender a 
demanda e aprendam a trabalhar 
bem com a base de clientes ad-
quirida”, aconselha Tanabe.    

Se por um lado, segundo os 
dados do Qualibest, 81% dos 
consumidores entrevistados 

que já compraram nesses sites 
consideram voltar a adquirir uma 
promoção dos mesmos estabe-
lecimentos já consumidos, por 
outro, 43% deles acenam com a 
possibilidade de continuar fre-
quentando esses mesmos locais 
sem o apelo de uma promoção. 
“Faz parte do nosso trabalho mi-
nimizar os riscos ao consumidor 
e ao anunciante. Procuramos, 
portanto, dar espaços conside-
ráveis entre as promoções do 
mesmo anunciante e orientá-los 
para que consigam trabalhar 
suas marcas”, diz Marcelo Mace-
do, presidente do ClickOn, que 
em oito meses já comercializou 
cerca de 400 mil cupons.

Mais da metade dos entrevis-
tados (54%) afirmaram nunca 
terem tido problemas com as 
ofertas adquiridas. Entre os 
que se queixaram, 50% citaram 
a dificuldade de agendamen-
to como principal problema e 
29% reclamaram de tratamento 
diferenciado frente aos consu-
midores que não adquiriram 
serviços na promoção. “Esses 
eram problemas que aconteciam 
em maiores proporções no início 
das operações. Mas, certamente, 
os sites que se empenham em 
levar seriedade ao negócio estão 
trabalhando para reduzir e, pelo 
menos em nosso caso, estamos 
conseguindo”, acredita Macedo.

 Mariana Ditolvo

Segmentos mais consumidos
76% – ofertas de Gastronomia

48% – ofertas de Cultura e Entretenimento

42% – ofertas de Estética e Beleza

Washington Olivetto, CEO da 
WMcCann, foi escolhido o Publi-
citário do Ano pela Associação 
Brasileira de Propaganda (ABP), 
na edição 2010 do Prêmio Desta-
que Profissional de Comunicação, 
entregue na semana passada no 
Rio de Janeiro (conferir os ven-
cedores no quadro). 

Olivetto comemorou a pre-
miação falando sobre sua relação 
com o Rio e agradecendo o que a 
cidade vem dando para ele e para 

Prêmios

Olivetto é o Publicitário 
do Ano da ABP

a WMcCann. “Em 2010, o Rio me 
deu grandes alegrias. Em janeiro, 
vi o escritório do Rio responsável 
pelos grandes números de 2009 da 
ainda W/. Em fevereiro, meu filho 
Theo foi Rei Mominho da cidade. 
Em 1o de maio, comemoramos 
aqui o casamento da W/ com a Mc-
Cann com duas feijoadas e soube 
que eu era sócio da maior agência 
do Rio. Em 1o de agosto, recebi o 
título de Cidadão Carioca, uma 
honra incomum”, enumerou. 

Destaques Profissionais de 2010
Publicitário do Ano Washington Olivetto (WMcCann)
Executivo Anunciante Mauro Madruga (Unimed/Rio)
Executivo de Agência Antonino Brandão (NBS)
Executivo de Veículo Mario Rigon (Infoglobo)
Diretor de Criação Luiz Sanches (AlmapBBDO)
Redator Eduardo Almeida (Quê Comunicação)
Diretor de Arte Marcello Noronha (NBS)
Atendimento de Agência Marcio Borges (WMcCann)
Atendimento de Veículo Fernando Faraco (TV Globo)
Mídia de Agência Fatima Rendeiro (Quê Comunicação)
Diretor de Comerciais Fabio Mendonça (O2 Filmes)
Planejamento Fernand Alphen (F/Nazca S&S)
Pesquisa Alberto Cerqueira Lima (Copernicus Marketing)
Fotografia Antonio Luiz Hamdan (Studio H)
Produção de Som Tula Minassian (Play It Again)
RTVC Daniela Conde (WMcCann)
Produtor Gráfico Gilberto Rodrigues (F/Nazca S&S)
Comunicação Digital Ludwig Goulart (Microwave)
Design Ricardo Leite (Crama Design Estratégico)
Marketing Promocional Grupo P&G Cenografia e SRcom

*Fonte: Instituto Qualibest
Marcelo Macedo, presidente do 
ClickOn, que em oito meses já 
comercializou cerca de 400 mil cupons
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