
cilam entre 50% e 90%. Eles atuam co-
mo intermediários entre milhares de 
clínicas de estética, agências de turis-
mo, teatros e restaurantes e a clientela 
potencial, cadastrada no site. São regi-
dos por uma lógica simples: vender o 
mesmo artigo ao maior número de pes-
soas num espaço cuno de tempo, para 
proporcionar o menor valor possível. 
Fenômeno de dois anos para cá nos Es-
tados Unidos e em países da Europa, 
esses pontais de ofertas já colecionam 
números espantosos no Brasil. Em tão 
pouco tempo, surgiram 400 empresas 
de compras coletivas atuando em 45 ci-
dades brasileiras e outras 600. recém-
registradas, estão por vir até março. 
Mais de 8 milhões de brasileiros se tor-
naram adeptos, número que, estima-se, 
deverá cravar os 20 milhões até o fim 
do ano. Resume o especialista Benja-
min Edelman, da Universidade Har-
vard: "Levar a liquidação à casa das 
pessoas é uma verdadeira revolução no 
mundo do consumo". 

A princípio, é bom para quem com-
pra — e também bem-vindo à econo-
mia brasileira. Uma das razões diz res-
peito à geração que está encabeçando 
esse novo mercado, composta de jovens 
como os que ilustram as páginas desta 
reportagem. É gente diplomada nas me-
lhores universidades, com MBA no ex-
terior. aptidão e experiência no universo 
digital, além de pé no chão — algo que 
faltou a seus antecessores, varridos pela 
bolha da internet na década de 90. Eles 
têm infinitamente mais chances de pros-
perar do que o típico empreendedor 
brasileiro, que jamais pisou numa uni-
versidade e começa seu negócio, em 
média, com 20000 reais (contra os 
2 milhões ou 3 milhões de reais investi-
dos pelos novatos mais bem-sucedidos 
da rede). Um dos expoentes da turma, o 
economista Julio Vasconcellos, 30 anos, 
só se sentiu seguro para lançar o Peixe 
Urbano — o primeiro e o maior dos si-
tes de compras coletivas hoje no Brasil 
— depois de comandar a operação do 





Facebook no país. Rendeu-lhe valiosa 
experiência e o capital necessário. Ami-
go de Mark Zuckerberg, o bilionário 
dono do Facebook, que conheceu nos 
tempos em que, como aluno da univer-
sidade americana Stanford, freqüentava 
as rodas do Vale do Silício, Vascon-
cellos dá voz a um grupo de emergentes 
empresários com apreço à competição: 
"Minha obsessão é ter as boas idéias 
antes dos meus concorrentes". 

O negócio do qual esses pragmáti-
cos jovens fazem pane compõe uma 
cadeia produtiva bem maior. Como in-
termediários na venda, os sites levam 
uma comissão que varia entre 20% e 
50% da conta a ser paga pelo cliente. O 
restante é destinado às lojas que pres-
tam o serviço, atualmente 10 000 — 
80% delas de tamanho modesto e no-
me desconhecido. Para boa parte dos 
donos desses pequenos negócios, figu-
rar na vitrine de um site como Peixe 
Urbano, Click On ou Imperdível (para 
citar alguns dos maiores) traz, mais do 
que lucro, uma visibilidade que eles 
não seriam capazes de alcançar de ou-
tra forma. Típico representante do gru-
po, o professor de educação física 
Mauro Maule, 32 anos, viu a procura 
em sua escola de mergulho, na cidade 
de Florianópolis, multiplicar-se por 
quinze depois que soltou uma única 
promoção num desses sites. "Corri pa-
ra comprar um barco novo e tanques 
de oxigênio", ele conta. É altamente 
positivo para a economia, como atenta 
o economista Maílson da Nóbrega. "O 
sucesso do empreendedorismo é van-
tajoso para qualquer país." Não é para 
todas essas pequenas empresas, no en-
tanto. que o negócio tem funcionado. 
No afã de lotar suas lojas a qualquer 
custo, elas acabam oferecendo péssi-
mo serviço, espantando clientes. Diz 
Pedro Waengertner, professor da Es-
cola Superior de Propaganda e Marke-
ting: "Nesses casos, os sites de com-
pras coletivas acabam servindo como 
antipropaganda". 

Pode-se dizer que. de modo geral, 
o sistema funciona bem. De acordo 
com o Reclame Aqui. o maior site para 
registro de queixas, menos de 1% dos 
clientes de empresas de compras cole-
tivas se diz insatisfeito. Talvez seja um 
pouco mais, já que esse número deixa 
de fora os que não aprovam o serviço 





Economia 

mas não formalizam seu desagrado. 
Entre as reclamações mais freqüentes, 
há aquelas em que o detentor do cupom 
com o desconto chega ao lugar e se 
sente discriminado. "Fui a um restau-
rante japonês e ouvi o garçom ordenan-
do à cozinha: 'Sai um sashimi compras 
coletivas'. Veio bem minguado", relata 
o arquiteto Maurício Vargas, 48 anos, 
também presidente do Reclame Aqui. 
Às vezes, o problema é com a própria 
qualidade do estabelecimento. A em-
presária Renata Pereira, 29 anos, conta 
quão entusiasmada ficou ao arrematar 
uma escova progressiva por módicos 
70 reais. Nas fotos divulgadas no site, o 
salão, que ela desconhecia, parecia 
bastante razoável. "Chegando lá, vi que 
era uma espelunca. O meu cabelo ficou 
pior do que antes; o da minha irmã, 
com luzes, saiu laranja", lembra. Ela 
registrou o ocorrido na ouvidoria do si-
te que havia vendido o serviço e. três 
semanas mais tarde, foi ressarcida. 
"Cercamo-nos de informações para 
tentar eliminar os estabelecimentos 
com mau serviço, mas não é uma sele-
ção infalível", reconhece Florian Otto, 
presidente no Brasil da multinacional 
de compras coletivas Groupon. 

Trata-se de um setor bastante hete-
rogêneo no Brasil. De um lado. detendo 
80% do mercado, estão quatro grandes 
(veja o quadro na pág. 72) — empresas 
baseadas em enormes estruturas, com 
centenas de funcionários nas ruas à cata 
de novas parcerias, call center para re-
gistrar queixas e ainda o dinheiro de 
investidores, brasileiros e estrangeiros. 
Os outros 20% estão nas mãos de pou-
cos médios e centenas de pequenos ne-
gócios que brotam a uma velocidade de 
dez novos por dia. Alguns despendem 
não mais que 1000 reais para montar o 
site e se lançam com uma ou duas ofer-
tas, às vezes sem sequer visitar a em-
presa com a qual estabelecem a parce-
ria. Cabe indagar até que ponto é confiá-
vel comprar num desses portais. Como 
o setor ainda prescinde de certificação 
digital ou outros carimbos de seguran-
ça, os especialistas consideram menos 
arriscado fazer negócio com aqueles 
que contam com ferramentas de paga-
mento conhecidas — estas, sim, passí-
veis de certificação (outras dicas no 
quadro abaixo). 

Diante da explosão dos sites de 
compras coletivas no Brasil — que 
crescem em ritmo jamais registrado por 



outros negócios na rede —, resta saber 
quantos terão condições de sobreviver. 
Há um consenso de que não serão mui-
tos. "Haverá certamente um processo 
de depuração, em que as empresas mi-
núsculas e de serviço ruim serão bani-
das e as grandes e mais profissionaliza-
das ganharão espaço, assim como algu-
mas poucas que cobrem nichos especí-
ficos", analisa Alexandre Umberti, dire-
tor da consultoria e-bit. Os pequenos já 
estão com dificuldade de competir e co-
meçam a ser comprados pelas maiores 
do setor. Para elas, é uma questão de in-
flar rapidamente sua base de clientes e o 
rol de parceiros — crucial para o suces-
so do negócio. "É a nossa estratégia pa-

ra permanecer entre os grandes", diz o 
engenheiro Paulo Veras, 38 anos, sócio 
do site Imperdível. 

O fenômeno das compras coletivas é 
bem recente. O primeiro negócio do gê-
nero surgiu em 2008. nos Estados Uni-
dos, por iniciativa de um músico de Chi-
cago. adepto da programação de siste-
mas, que teve a idéia de reunir na rede 
pessoas interessadas em comprar um 
mesmo produto. Ele ia pessoalmente às 
lojas para negociar preço. Foi o embrião 
do Groupon, hoje líder mundial do se-
tor. Recentemente, o grupo recebeu do 
Google proposta de compra no valor de 
6 bilhões de dólares — prontamente re-
cusada. Presente em 37 países, a multi-
nacional não registra em nenhum outro 
lugar crescimento tão acelerado quanto 
no Brasil, onde fincou base há apenas 
sete meses. Com a economia em franca 
expansão. 35 milhões de pessoas recém-
guindadas à classe C e um pendor fora 
do comum pelas redes sociais (maior ca-
nal de divulgação para os sites de com-
pras coletivas), o país está no alvo dos 
grandes investidores da internet. Ao que 
tudo indica, o que se vê hoje é apenas o 
início de uma transformação radical na 
maneira de ir às compras. • 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 7, p. 72-77, 16 fev. 2011. 




