
É quase improvável encontrar um
internauta que ainda não tenha
recebido um e-mail com a divul-
gação de ofertas tentadoras, nas
quais são oferecidos até 90% de
descontos em serviços de setores
como gastronomia, entreteni-
mento e bem-estar, por meio das
chamadas "compras coletivas",
uma categoria do e-commerce que
tem se destacado no Brasil, desde
seulançamento nacional em mar-
ço de 2010, com o pioneiro Peixe
Urbano.

O termo "improvável", usado
anteriormente, não é apenas para
harmonizar a matéria. Ocorre
que, com o enorme volume de
empresas que decidiram apostar
neste segmento de negócio, e com
a vantagem de utilizar ferramen-
tas de redes sociais como Facebo-
ok, Orkut, Twitter, entre outras, pa -
ra divulgar seus serviços, a um de-
terminado público consumidor,
selecionado de acordo com o per-
fil de cada usuário na rede, fica
mais fácil o acesso aos endereços
de e-mails e dados pessoais. Con-
sequentemente, as caixas de en-
trada dos e-mails dos usuários se
tomam alvos certeiros para os
profissionais de marketingon-line
que trabalham em parceria com
os prestadores de serviços de dife-
renteslocalidadesbrasileiras.

Outro motívo para se tornar du-
vidosa a ausência de mensagens
publicitárias nas caixas de e-mails
dosbrasileiroséonúmerodepági-
nas que surgiram nos últimos me -
ses. Após a "febre" dos serviçosque
contaminou os Estados Unidos a
partir de 2008, e chegou ao Brasil
há menos de um ano, é possível
contabilizar 1.025 websites de
compras coletivas em funciona-
mento até a primeira semana de
fevereiro de 2011, de acordo com a
pesquisa divulgada no portal Bol-
sa de Ofertas — especializado em
apresentar as novidades sobre as
páginas de compras coletivas.
Ainda de acordo com o Bolsa de
Ofertas, em dezembro de 2010
existiam 405 sites de compras co-
letivas no Brasil, o que representa
um avantajado aumento de 153%,
em aproximadamente 60 dias, no
número de portais que oferecem

estes serviços. E se por algum mo-
tivo paira a dúvida sobre o sucesso
que tem levado ao aumento dos
modelos de e-commerce, uma
pesquisa realizada pelo Ibope
Nielsen Online — medidor res-
ponsável por avaliar o desempe-
nho da internet do Brasil — e di-
vulgada também na primeira se-
mana deste mês, aponta que no
último mês de dezembro—perío-
do mais promissor para o setor de
vendas — 68,7% dos usuários de
internet navegaram aproximada-

mente 1h20 minutos nos portais
de e-commerce. Dos 29,7 milhões
de acessos neste modelo de sites,
as páginas de compras coletivas e
cupons promocionais ficaram
com uma fatia de 13,2 milhões de
acessos.

Essa fração, de acordo com ole-
vantamento, representa aumento
na audiência em mais de 680%
desdejunhode2010.

Conceito
Diferentemente da categoria de

Em destaque, Daniel Funis, dire-
tor de Marketing da unidade
brasileira do GrouPon, maior site
de compras coletivas do mundo

varejo eletrônico, as chamadas
"compras coletivas" têm o objeti-
vo de unir omaior número de pes-
soas em um determinado grupo
com o interesse comum em ad-
quirir um serviço, e não um pro-
duto físico, e dessa forma exercer
um trabalho de marketing sob a
marca do estabelecimentopresta-
dor do serviço. É o que explica Júlio
Vasconcellos, idealizador e presi-
dente executivo do site Peixe Ur-
bano, o primeiro portal damodali-
dade no Brasil.

"O que estamos ofertando aos
fornecedores é um serviço de
marketing. Quando um restau-
rante coloca uma promoção em
nosso site, por exemplo, o objetivo
é atrair um grande número de no-
vos clientes para este estabeleci-
mento, e com o bom atendimento
do fornecedor garantir a fideliza-
ção de seu público", afirma. "Sem-
pre foi possível, por exemplo, con-
seguir tarifas especiais para uma
viagem com um determinado nú-
mero de pessoas em um pacote. O
que mudou é que estamos utili-
zando a internet para atualizar es -
sã idéia e unir ao conceito de mar-
keting", conclui.

O empresário que decidiu im-
portar em 2010 para o Brasil a prá-
tica dos Estados Unidos, onde
desde de 2008 tem feito muito su-
cesso, conta que ficou atraído pela
nova mecânica implantada no
e-commerce e decidiu experimen-
tar aqui. "Sempre pretendi criar

uma empresa que fosse capaz de
ajudar as pessoas a descobrirem o
que tem de melhor em suas cida-
des. Brasileiro adora promoção e
adora compartilhar as novidades
da internet. Esses são dois compo-
nentes essenciais para o modelo
dar certo", explica.

A empresa que tem sede no Rio
de Janeiro desde março do ano
passado, hoje conta com instala-
ções em 40 cidades brasileiras, e
apesar de não divulgar um núme-
ro total de usuários, Vasconcellos
afirma que a empresa encerrou
2010 com mais de 5 milhões de
pessoas cadastradas. "Iniciamos
no Rio e São Paulo porque são os
maiores mercados do Brasil. Tive-
mos uma aceitação tão forte que o
reconhecemos como um modelo
que sustentaria o resto do País."

O Peixe Urbano e as mais de mil
páginas de compras coletivas exis-
tentes no Brasil tiveram como mo-
delo, entre outros portais, o Grou-
Pon, lançado em 2008, em Chica-
go, nos Estados Unidos. Conside-
rado o maior site de compras cole-
tivas do mundo, presente em paí-
ses das Américas, Europa, Ásia,
África e Oriente Médio, a marca se
instalou no Brasil em junho de
2010. "A aceitação do GrouPon em
São Paulo e demais estados brasi-
leiros foi muito positiva. As pes-
soas aderiram ao conceito mais
rápido do que esperávamos. A ve-
locidade em que obtivemos cres-
cimento aqui foi tanto quanto ou
maior do que nos Estados Uni-
dos", afirma Daniel Funis, diretor
de Marketing do GrouPon no Bra -
sil, empresa que conta atualmente
com cerca de 7 milhões de usuá-
rios cadastrados, contra os 100 mil
contabilizados em agosto de 2010.

Inovações e adaptações
De olho no crescente mercado de
compras coletivas com foco no
desenvolvimento de marketing,
empresários têm buscado inovar
cada vez mais nos serviços para
oferecer um diferencial e se desta-
car em meio às centenas de op-
ções oferecidas aos fornecedores e
consumidores finais. A exemplo
do site Ofertíssima, que tem previ-
são para lançamento nesta segun -



da-feira,21 de fevereiro, e que pre-
tende inovar o serviço com a dis-
ponibilidade da versão mobile do
portal. Neste caso, o usuário pode-
rá acessar todas as funcionalida-
des do site por meio de dispositi-
vos móveis, como smartphones,
iPhones, iPods, Blackberries, entre
outros com acesso a internet WiFi
ou 3G, e realizar as compras em
um formato específico para celu-
lares. Diferentemente, dos sites
atuais que ainda possuem visuali-
zação comprometida nos apare-
Ihosmóveis.

"Hoje o número de pessoas que
acessam a internet via celular tem
crescido consideravelmente em
relação àquelas que acessam via
desktop. Por isso, com um prévio
estudo, no qual constatamos que
no Brasil existem cerca de 197 bi-
lhões de linhas móveis ativas, op-
tamos em fazer o mobile site logo
no início", explica o empresário
Roberto Saretta, idealizador do
Ofertíssima.

Além da constante reciclagem
dos meios para oferecer os servi-
ços de marketing aos fornecedo-
res, os sites também têm optado
por laquear a região de atuação, e
com isso, personalizar as vendas
de serviços, como é o caso do por-
tal Ofertas no Morumbi, que tem
como objetivo oferecer uma sele-
ção específica dos fornecedores
da zona sul de São Paulo. Criado
em janeiro de 2011, segmentado a
partir de outro portal, o Desconto
Aqui, ambos do empresário Rafael
Cunha, a nova adaptação é consi-
derada um processo de expansão
paraoutras regiões.

Marketing de vendas
Com o enorme número de ofertas
disponíveis nos sites de compras
coletivas é possível confundir a fi-
nalidade da ferramenta. Para o
consumidor, a visão é clara: tem
um serviço de qualidade sendo
oferecido com até 90% de descon -
to em um portal da internet. As
vantagens também são claras:
economia, comodidade, seguran-
ça, conforto, entre outras confir-
mam que vale a pena adquirir tal
serviço que, em outra ocasião,
principalmente pelo custo, não
seria adquirido. Mas, para o forne -
cedor que disponibiliza tais servi-
ços, o especialista em internet,
Flávio Antônio da Costa, diretor da

Buy2 Joy E-commerce—empresa
especializada em soluções deven-
das pela internet, alerta para al-
guns cuidados que se deve preve-
nir. "A essência deste modelo de
negócios é um trabalho de pros-
pecção de um público qualificado
para o empreendedor. O que esta-
mos assistindo diariamente é algo
muito diferente do proposto", diz.

Segundo Flávio Antônio, a fer-
ramenta de compra coletiva é usa-
da atualmente pelo empreende-
dor que está com pouco ou ne-
nhum movimento em um deter-
minado período de tempo, para
que ele consiga atrair clientes para
seu estabelecimento, porém, isso
pode gerar problemas. "Feito sem
planejamento, os custos dessa
ação, em conjunto com a falta de
estrutura adequada para atendi-
mento, e até falta de preparo da
equipe de trabalho, pode ocasio-
narsériosprejuízos."

De acordo com o especialista,
um dos principais erros é a procu-
ra por parte dos sites, às empresas
que atendem públicos A e B, por
serem serviços que atraem as de-
mais classes. "Quando ocorre a
venda de 2 mil vouchers a um pú-

blico de classe C, que fora dessa
oportunidade de promoção não
conseguiria comprar o serviço, ele
não volta. Formais que tenha gos-
tado. Isso em razão do poder aqui -
sitivo", exemplifica.

Outro ponto que Flávio faz
questão de enfatizar, é o custo-be-
neflcio desse tipo de marketing,
quando não há planejamento em
relação aos valores ofertados. "A
empresa de venda coletiva visita o
fornecedor, fecha um contrato no
qual se cobra uma comissão de
cerca de 50% sob o valor de cada
venda, com desconto de aproxi-
madamente 80%. Além da oferta
para o consumidor, o empreende -
dor vai ter de mudar seu plano de
trabalho e dar conta de lucrar para
pagar os serviços que deixou de
atender em troca dos horários ou
lugares dessas vendas. Na verdade
quando o empresário pensa que
lucrou, ele só está pagando um
custo dele", explica.

"Se não se planejar, esse serviço
não serve de nada. Em resumo, es -
tão invertendo o uso real da ferra-
menta. Está sendo usada para
vender um serviço mais barato,
enquanto deveria prospectar um

cliente qualificado, de acordo com
opúblico-alvodo fornecedor."

Experiência
Dentre os estabelecimentos de
tratamento de beleza, que têm
adotado os serviços, está o Espaço
Vallentina, no bairro de Moema,
em São Paulo. Inaugurado há oito
meses, as sócias Marilia Diamant-
tinoeFernandaRezendenãohesi-
taram e apostaram no método de
venda por meio do site de descon -
tos Groupalia. "Para divulgar a
nossa marca, achei interessante e
válido", afirmaFernanda Rezende.
Porém, a empresária que lançou
uma promoção em um outro site,
no mês de dezembro, afirma que
nem sempre a experiência é boa.

"Na primeira vez, criamos uma
promoção de tratamento corpo-
ral, que dávamos 70% de desconto
no valor do serviço. O pacote que
custava aproximadamente R$ 880
saiu por R$ 264. Conseguimos
vender 265 promoções, mas des-
sas, 85% apenas aproveitaram a
promoção sem perspectiva de re-
tomo", confessa.

Fernanda diz que realizava cer-
ca de 15 atendimentos por sema-
na, para o tratamento. Atualmen-
te, chega a atender 15 por dia. Mas,
não alimenta esperanças na so-
brevivência do serviço. "É algo de
momento, e as empresas preci-
sam aproveitar para se promove-
rem", conclui.
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