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Comprar um apartamento 
novo na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, em um leilão virtual 
na internet, dando lances de um 
centavo parece uma proposta 
irresistível e uma ótima ação 
de marketing. Foi esta a aposta 
da Rossi Incorporadora, que na 
semana passada divulgou em um 
site de leilão virtual a oferta de 
um apartamento de R$ 250 mil 
para ser arrematado com lances 
que acrescentam apenas R$ 0,01 
no valor ofertado pelo produto. 
Até o fechamento desta repor-
tagem o “preço” do imóvel no 
leilão do site Olhonoclick.com.
br era de R$ 425,26, depois de 
19 horas ininterruptas de leilão, 
sem prazo estimado para acabar. 

“Temos entre os nossos valo-
res a busca por novas ferramen-
tas no mercado e vimos que estes 
sites estão crescendo e têm um 
diferencial para o comprador. 

Apartamento da Rossi Residencial, no Rio de Janeiro: valor de R$ 250 mil e lance de R$ 0,01

De centavo em centavo
Sites de leilões online viram febre no Brasil, mas exigem atenção  
e cuidado dos consumidores para evitar aborrecimentos 
Andrea Martins

Mas esta é uma ação de marke-
ting, não de venda”, destaca 
Marcelo Dadian, diretor nacional 
de marketing da Rossi. Além de 
oferecer o apartamento de R$ 
250 mil, a construtora investiu 
o mesmo valor em mídia para 
divulgação em sites brasileiros 

e também dos Estados Unidos e 
Japão, para atingir a comunidade 
brasileira nestes países.

Depois dos sites de com-
pras coletivas, a nova onda 
da internet são estes sites de 
leilão online, que seguem o 
sistema “penny auction”, inspi-
rado na página alemã swoopo.
com, na qual os lances são de 
um centavo. Cerca de 35 sites 
brasileiros já seguem este mo-
delo de negócio e milhares de 
internautas já foram seduzidos 
pela possiblidade de adquirir 
produtos de alto valor agregado 
por preços irrisórios, como um 
home teather por R$ 34,48; uma 
TV de LCD por R$ 25,15 ou um 
Macbook por R$ 44,26. 

Com a expansão dos si-
tes, os produtos estão ficando 
mais caros e sofisticados, com 
a oferta de motos, carros e 
imóveis. “Identificamos uma 
oportunidade de negócio no 
Brasil”, conta Sidney Pedrotti, 
sócio-fundador do Martela.
com, primeiro site de leilão 
online a oferecer um auto-
móvel Renault Clio (o leilão 
estava previsto para começar 
na última sexta-feira, às 22h).  
Já o portal Next Compras ofe-
rece produtos diferenciados, 
como motos, vouchers de vale-
combustível, vale-alimentação 
e vale-refeição (no valor de 
R$ 2 mil cada), cursos de in-
glês e viagens no cruzeiro É o 
Amor, de Zezé di Camargo e 
Luciano. O Olhonoclick.com, 
que já conta com 400 mil ca-
dastros, conseguiu quatro mil 
novos usuários por dia com a 
ação do apartamento da Rossi. 
“Cada usuário só pode ter um 
cadastro, porque é necessário 
colocar um CPF válido”, infor-
ma Guilherme Pizzini, sócio e 
diretor comercial do site. 

Reclamações
Mas o que parece um negócio 

da China merece atenção dos 
internautas. Apesar de os lances 
serem dados no valor de apenas 
um centavo, na realidade, para 
participar o usuário precisa com-
prar um pacote de lances que 
varia entre R$ 25 e R$ 500, onde 
cada lance dado custa para o usu-
ário entre R$ 0,50 e R$ 1,00. Ao 
contrário dos leilões tradicionais, 
onde somente quem arremata o 
produto paga o lance, no sistema 
penny auction todos os lances 
dados são pagos, independente-
mente de se levar ou não a oferta. 

A disputa só termina no 
momento em que o cronômetro 
chega ao limite sem que haja um 
novo lance. O relógio do leilão 
pode ser ajustado pelo site para 
contagem regressiva de 30, 15 
ou 10 segundos, de acordo com 
o produto ofertado. Outro ponto 
a ser observado é que os produ-
tos têm um valor de frete que 
precisa ser pago pelo usuário 

para entrega, que muitas vezes 
acaba sendo superior ao valor de 
arremate do leilão.

“A nossa intenção é termos 
o máximo de transparência pos-
sível, pois nesta área é preciso 
ter credibilidade. Estamos no 
momento fazendo uma auditoria 
que atestará o processo de leilão, 
ou seja, quem desconfia de um 
usuário robô participando dos 
lances, pode ficar sossegado. 
Além disso, só fechamos par-
cerias com empresas idôneas 
como Submarino, Americanas, 
CompraFácil... ou seja, o produto 
vem com nota fiscal e garantia”, 
explica Pedrotti. Na opinião do 
diretor executivo do portal Next 
Compras, Fernando Ranschburg, 
o site não é um leilão. “Nós cha-
mamos de compra com entreteni-
mento, que é o usuário poder dar 
as ofertas e interagir”, diz. 

Para muitos consumidores, 
as regras dos leilões online têm 
gerado dúvidas e reclamações 
variadas, como desconfiança de 
fraudes nos arremates, lances 
dados e não computados e cro-
nômetros que travam. Sites como 
o Reclame Aqui e Vigilantes dos 
Leilões recebem as críticas e 
perguntas dos internautas em 
relação a esta nova modalidade 
digital. “Tudo o que é novo gera 
desconfiança. O nosso negócio é 
transparente e, em caso de pro-
blemas, devolvemos os lances. 
Muitas reclamações já foram 
resolvidas”, esclarece Guilherme 
Pizzini do Olho no click. O leilão do 
apartamento da Rossi contou com 
auditoria independente da Deloit-
te para acompanhar o processo.
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Segundo a assistente de dire-
ção do Procon-SP, Adriana Pereira, 
para evitar aborrecimentos os 
consumidores devem ficar atentos 
a alguns pontos, como observar as 
regras e política de segurança dos 
sites; imprimir ou salvar a página 
(printscreen ) que mostra o trava-
mento do cronômetro para even-
tuais reclamações; e verificar se o 
site tem um canal de atendimento 
ao consumidor. Adriana informa 
que o valor do frete deve estar 
destacado. “O consumidor deve 
deixar de efetivar transações em 
sites que não são claros ou seguros. 
Em vez de ser uma pechincha, vai 
ser uma dor de cabeça”, lembra. 

O MercadoLivre.com, que 
surgiu há 11anos como um site 

essencialmente de leilões, tem 
atualmente menos de 10% das 
transações voltadas para esta mo-
dalidade. Segundo o diretor-geral 
Helisson Lemos, o posicionamen-
to do site – que tem mais de 50 
milhões de usuários cadastrados 
em 13 países – é ser uma plata-
forma de compra e venda com 
velocidade de entrega e os leilões 
devem diminuir ainda mais dentro 
deste cenário. Para ele, os leilões 
de um centavo tem o seu espaço, 
mas não devem ter uma explosão 
de participação nos negócios onli-
ne. “Se 150 pessoas participarem, 
uma sairá feliz e as outras 149 não 
vão ficar contentes. Tem de haver 
um equilíbrio em uma boa relação 
comercial”, finaliza Lemos.  

Procon dá dicas de segurança
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