
Um mercado que mantém sua so -
brevivência por meio das grandes
inovações. Deste modo se com-
porta ainternet.

Criado nos Estados Unidos, o
modelo de compras coletivas
também conquistou o mercado
brasileiro, e se tornou a nova co-
queluchedosusuários darede.

Mania debrasileiros, otradicio-
nal "chorinho" por descontos ago -
ra se coloca de modo tecnológico,
e uma gama de empresas de servi-
ços, oferecem boas opções aos
chamados e-consumidores.

Dentre as empresas que apos-
taram neste mercado está a Cli-
ckOn, site de vendas coletivas que
em menos de um ano de ativida-
des registra números surpreen-
dentes: mais de 4,5 milhões de
usuários, mais de 5 milhões de
vendas efetivadas, mais de 2,5 mil
parceiros, entreoutros.

Em entrevista ao Shopping
News, Marcelo Macedo, CEO do
ClickOn, comenta sobre a evolu-
ção deste mercado, e sobre a gran -
diosidade destes números. Jovem
e antenado nos novos mercados,
Marcelo trouxe dos Estados Uni-
dos, o modelo de negócios e tam-
bém se diz deslumbrado com o
crescimento rápido deste merca-
do: "Começamos do zero, e evo-
luímos em alguns meses", afirmou
durante o bate-papo, na sede da
empresa, emSão Paulo.

Em pouco mais de uma hora de
conversa, o jovem executivo con-
tou à reportagem as filosofias da
marca, fatores que segundo ele ex-
plicam o sucesso rápido da em-
presa: "Buscamos o bom relacio-
namento com os parceiros e o me-
Ihoratendimento para os usuários
de nosso serviço". Acompanhe o
bate-papo para saber mais desta
febre do mundo virtual.
O modelo de negócios conhecido
como "compras coletivas" se tor-
nou febre entre os brasileiros. Co-
mente sobre essa inovação e o
mercado precursor deste modelo.

O modelo de negócios surgiu
nos Estados Unidos. Recente-
mente completou seus dois
anos.O player principal conse-
guiu juntar em um modelo
simples, algo que até já existia
no Brasil, no site Compra3, al-
guns conceitos importantes,

em especial, o de trabalhar
com serviços, algo que até en-
tão ninguém tinha feito, algo
que permitiu que se trabalhas-
se com uma margem de des-
contos muito grande. Neste ca-
so foi unidos fenômenos im-
portantes para o funciona-

mento do mercado, como o
on-line coffee Une, onde tira-se
o cliente da internet e o levapa-
ra um ponto de venda físico, e
isso somente é feito com servi-
ços, pois os produtos o cliente
quer receber em casa. O pro-
cesso resulta em lucros para
um tripé: consumidor final,site
e parceiro.

Como funciona esse serviço no
Brasil?

No Brasil não se vende cupons,
pois não é da cultura brasileira.
Na verdade oferecemos des-
contos, algo que é da raiz do ci-
dadão do Brasil. Pedir descon-
to é algo habitual de nossa cul-
tura, em qualquer lugar que es-
tamos. Por vezes dá certo, por
outras não, mas como diz o di-
to popular: "quem não pede
não ganha".Apesar das pessoas
terem que imprimir um cu-
pom, ninguém fala em com-
pra, mas sem em bons descon-
tos. Nas compras coletivas são
feitas experimentações de ser-
viços.

Esse modelo está sendo uma gran-
de vedete do mercado on-line, não

é? Fale sobre a grandiosidade des-

ses números.

O modelo surpreendeu a to-
dos. Em março do ano passado
tínhamos a expectativa de ter
300 mil usuários e para nossa
surpresa finalizamos o ano
com mais de 3,5 milhões. So-
mentenos45primeirosdiasde
2011 já registramos um au-
mento de 1,5 milhão de usuá-
rios a mais. Nossa estrutura
atual contacom quase 190 fun-
cionários. A velocidade do
crescimento surpreendeuato-
dos, mas conseguir o mérito
faz parte das duas preocupa-
ções da equipe: criar um rela-
cionamento de longo prazo
com o parceiro e, lógico, um
respeito com o consumidor.
Nunca vi algo começar do zero
e evoluir tão rapidamente. Em

dois meses tínhamos tudo fun-
cionando e o crescimento sur-
giurápido.

Hoje a ClickOn mantém força no
segmento e está em diversas pra-
ças brasileiras. Como funciona es-
sa divisão da empresa por regiões?

Atualmente estamos em 24
praças, com a previsão de atin-
girmos entre 35 e 40 até o final
do próximo mês de março. O
serviço é necessário funcionar
super localizado. Agora esta-
mos refinando o modelo para
vender "bairro a bairro". A idéia
é dirigir a oferta para o público
específico. O grande desafio
dos sites de compras coletivas,
neste anode2011,é conhecer o
seu usuário e oferecer para ele
o que ele quer. Trata-se de um
mix do perfil e do comporta-
mento do intemauta cadastra-
do. Temos um número hoje de
250 mil habitantes, como idéia
para se dar início ao um mode-
lo do tipo, mas se o projeto da
banda larga, discutido no go-
verno federal sair do papel, cer-
tamente, contribuirá para o
mercado. Se isso surpreender
podemos falar de municípios
com 180 mil municípios, elógi-
co que o mercado crescerá
muito mais.

Como funciona a busca pelas par-

cerias?

A grande vantagem do modelo
é que não precisamos fazer
venda alguma. Ao buscar um
parceiro falamos de solução
que pode ser útil ao estabeleci-
mento, pois falamosdeumaso-
lução de marketing, e com cus-
to zero. Hoje fazemos a criação
das malas diretas, da arte finali-
zada do parceiro, e pelo experti-
se em vendas temos o retorno
no sucesso. Lógico que o princi-
pal interessado para que o par-
ceiro venda, somos nós, pois só
ganharemos na medida em
que se vende.

Existe um trabalho de triagem, an-



tes da apresentação do projeto a
um possível cliente?

Fazemos ura trabalho de tria-
gem dos parceiros. Hoje conta-
mos com 120 pessoas na rua. É
preciso conhecermos a clínica
de estética, do restaurante, do
bar, enfim todos aqueles que
nos desperta interesse.

Talvez para o empresário que
aposta neste mercado o mais inte-
ressante seja a taxa de retomo dos
clientes que visitam a casa com os
descontos, certo? Existem núme-
ros de mensuração a essa taxa defi -
delização de clientela, ou ainda, é
cedo para discutir tais números?

Temos uma estimativa. A
questão do nosso modelo, eló -
gico a principal é saber quantas
pessoas retomam ao espaço
visitado. Nos Estados Unidos a
estimativa de retomo é de 65%;
alguns parceiros nossos que já
tentaram fazer controles afir-
maram entre 40% e 45%. Mas
isso depende muito do parcei-
ro em questão. Costumo dizer
que quando o empresário opta
em fazer ClickOn será a forma
mais barata para se fazer mídia
ou será a única vez que fará mí-
dia de graça.

Hoje são quantos parceiros que
apostaram neste modelo de negó-
cios das compras coletivas?

Hoje temos em média de 150 a
180 parceiros por semana. Já
veicularam conosco mais de
2,5 mil e estimamos que em
2011 teremos mais de 10 mil
parceiros.

Anteriormente falamos da taxa de
fidelização de clientes para os par-
ticipantes, mas e a sua taxa de fide-
lização de parcerias é mensurada,
ou este número elevado é fruto de
novos apostadores nessa platafor-
ma de negócios?

É difícil esse número. Temos
muitos clientes que buscam o
percentual de cobrança dos si-
tes, e diversas outras empresas
estão no mercado de compras
coletivas. Hoje nossa taxa por
cupom vendido é de 30%. Por
isso volto a dizer que nós so-
mos os principais interessados
que uma parceria dê certo, e
nossos usuários comprem, ou
melhor, adquiram os descon-
tos ofertados.

E projetos para o mercado externo
já são discutidos pela empresa?

Nossas primeiras iniciativas
serão a Argentina e no Chile.
Mas temos a questão em saber
qual é o tamanho mínimo de
uma cidade para suportar o
ClicKOn. Confesso não saber
essaresposta. No caso dos pro-
jetos internacionais sabemos
quenaArgentinatemos quatro
cidades a explorar, no Chile
apenas a capital, no Uruguai
talvez uma... Teremos de mol-
dar planejamentos específicos
em cada país, com cautela,
mas estudamos os mercados.

histórico de seis meses.-E esti-
mado que o mercado de com-
pras coletivas tenha movimen-
tado cerca de R$ 180 milhões,
em 2010, e neste ano, poderá
chegar a R$ 1,8 bilhão. O mer-
cado como um todo, deve cres-
cer cercade30% no mercado.

Tamanho sucesso do serviço de
compras coletivas que muitos em-
presários começaram a investir, e
hoje centenas de sites com este
modelo estão na web. Quais os
principais diferenciais da ClikOn
diante dessa concorrência?

Para se ter uma idéia já vende-
mos cerca de 5 milhões de cu-
pons de descontos, e para a
surpresa o índice de reclama-
ção de cerca de dois mil. Algo
muito baixo, diante do volume.
Dentre os reclamantes, temos
de tudo: a dificuldade de agen-
damento no parceiro; a demo-
ra da chegada de um cupom—
o prazo médio para utilização
de um serviço é de quatro me-
ses. Orientamos os parceiros
em deixar um percentual de
sua capacidade para atendi-

organizadora do evento, neste
caso a BBHouse—responsável
polo Camarote Bar Brahma,
espaço montado no Sambo-
dromodoAnhembi—,enego-
ciamos a parceria. Aprendere-
mos a explorar esse nicho de
mercado. Seráumprojeto pilo-
to. Nosso mercado é muito jo-
vem e lógico, que dando certo
teremos todo o interesse em
replicar para outras ações do
gênero.

Marcelo, qual a sua avaliação
para o futuro das compras cole-

Em 2010, os números referentes às
vendas eletrônicas foram surpre-
endentes, com registro de cerca de
R$ 15 bilhões. Qual o percentual
nessa movimentação das compras
coletivas? É possível fazer tal ma-
peamento?

Não sei te dizer o quanto repre -
sentou em 2010. Sei que neste
ano, a expectativa é que se atin-
ja algo em tomo de 6% deste
mercado. Para a CkicKOn é
complicado afirmar números
do ano anterior, pois temos um

Realmente o mercado cresceu,
mas posso te afirmar que te-
mos dois grandes concorren-
tes neste mercado. Como disse
anteriormente nossos diferen-
ciais é a política de criar um re-
lacionamento com nossos
parceiros e o bom atendimen-
to ao cliente.

Todo negócio que envolve vendas
diretas ao consumidor é movido
por reclamações. Como são tais ín-
dices e quais as principais queixas
dos usuários destes serviços?

mento ao entrar na promoção
de descontos para justamente
evitar reclamações.

A venda de cupons de descontos
para bares, restaurantes, clínicas
de estética, entre outros serviços já
está com garantia de sucesso. Nes-
te ano vocês firmaram parceria co-
mo o Carnaval, certo? Os grandes
eventos funcionam como uma no-
va plataforma de negócios?

Essa será nossa primeira expe -
riência comum grande evento.
Conversamos com a empresa

tivas, em especial pela gama de
novidades que surgem neste
sistema on-line?

Avalio que teremos um marke-
glocalizado, com foco prin-

cipal em serviços, mas isso
sendo acoplado com acessó-
rios para se facilitar a vida do
usuário. Em termos de evolu-
ção será o conceito de serviços
agregados e cada vez mais será
preciso conhecer o seu usuá-
rio.
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