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mercado
Google e abre caminho para novos negócios

Apesar de não estar entre as
três maiores sites deste mercado,
a empresa também chama a
atenção de investidores, segundo
Veras. “Não estamos procurando
sócios, mas também não descar-
tamos. Fomos procurados por
fundos de investimentos do Brasil
e do exterior. Os investidores que-
remfazer parte desta onda.” ■

Inovação

A repercussão dos sites de
compras coletivas nos últimos
meses deu origem a outro
negócio on-line: os leilões de
centavos. Esta é a opinião
de Guilherme Pizzini, diretor
comercial do Olho no Click, um
dos sites do gênero que surgiram
no Brasil. O modelo é baseado
no site alemão Swoopo, pioneiro
na ideia, que consiste em leiloar
produtos da seguinte maneira:
os compradores dão sucessivos
lances que aumentam em um
centavo o valor a ser pago pelo
produto. Quando a oferta fica
sem receber ofertas por um
tempo determinado (entre
15 e 30 segundos), é vendida
pelo preço apresentado por quem
fez a última proposta. Com este
conceito, Pizzini prevê faturar
R$ 5 milhões em 2011, sendo
que no ano passado a receita
foi de R$ 2 milhões. Uma das
estratégias para atingir este
crescimento é o oferecimento
de produtos inusitados por
meio de parcerias, como um
apartamento vendido por
R$ 930 no ano passado, em
parceria com a Rossi. C.P.

Sucesso do modelo impulsiona
leilões de centavos

“Com o sucesso das
compras coletivas, gente
que não comprava na
internet agora compra”

Novatos
recorrem às
redes sociais
O carioca Mel na Boca teve
15 mil acessos simultâneos no
dia do lançamento, sem gastar
muito, graças a videolog famoso

No ranking feito pela Alexa,
empresa americana que calcula
o tráfego em sites do mundo
todo, o Groupon é a empresa de
compras coletivas nacional que
mais recebe visitas no país: é o
vigésimo quarto site mais visi-
tado do Brasil. O Peixe Urbano
fica com a quinquagésima ter-
ceira posição e o Clickon é o co-
locado de número 82. Enquanto
estes três sites despontam na li-
derança do mercado de compras
coletivas, empresas mais recen-
tes e menos conhecidos usam as
redes sociais para ganhar popu-
laridade na internet. Um deles é
carioca Mel na Boca, surgido em
outubro do ano passado. “O
mercado estava totalmente to-
mado e, há três meses, o site não
era conhecido”, diz Carol Siper,
da agência Worm, especializada
em marketing de guerrilha.

Carol é uma das responsá-
veis pela estratégia do Mel na
Boca nas redes sociais, que im-
pulsionou o número de acessos
e está viabilizando o negócio. O
site escolheu PC Siqueira, fa-
moso na internet pelo videolog
Mas Poxa Vida, para divulgar a
marca. Por causa do sucesso de
seus vídeos, PC Siqueira ga-
nhou popularidade na rede e
tem, hoje, cerca de 590 mil se-
guidores no microblog Twitter,
o que o torna assediado entre as
empresas por causa do poder
de repercussão entre os inter-
nautas de uma mensagem ou
promoção divulgada por ele na
web. Foi por isso que o Mel na
Boca, na hora de fazer um ví-
deo de lançamento do site,
contratou Siqueira. O vídeo al-
cançou 700 mil exibições. “O
site recebeu cerca de 15 mil cli-
ques simultâneos, o que fez
com que saísse do ar em alguns
momentos”, diz Carol.

A estratégia não parou por
aí. PC Siqueira também foi
contratado para fazer posts pa-
trocinados no Twitter sobre o
site de compras coletivas. São
quatro por mês. “É uma forma
rápida e barata de tornar o site
conhecido”, diz a especialista.
Segundo ela, as celebridades da
internet cobram entre R$ 500 e
R$ 2 mil por uma postagem em
seus microblogs ou diários on-
line. ■ C.P.

Celebridades da
internet cobram
entre R$ 500
e R$ 2 mil por um
post patrocinado
em redes como
o Twitter

POTENCIAL

US$ 6 bi
Foi o valor oferecido pelo Google
para comprar o Groupon, maior
site de compras coletivas dos EUA,
no início do ano. A empresa recusou
a oferta e deve abrir capital.

Henrique Manreza

Fontes: empresas, Ibope Nielsen e Saveme

SITE CUPONS VENDIDOS,
EM MILHÕES

USUÁRIOS CADASTRADOS,
EM MILHÕES

INÍCIO DA
OPERAÇÃO

Os números de 2010 em alguns dos maiores sites do país

A FORÇA DAS COMPRAS COLETIVAS
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