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O americano Groupon, consi-
derado pai de todos os sites de
compras coletivas existentes
hoje por ter sido o precursor do
modelo, rejeitou no início do
ano uma oferta do Google no
valor de US$ 6 bilhões. Apesar
do alto valor oferecido, o site
preferiu apostar em uma possí-
vel oferta de ações e o Google,
por sua vez, afirmou que diante
da negativa pretende desenvol-
ver o seu próprio site de com-
pras coletivas. Tais aconteci-
mentos mostram a força do
mercado de compras conjuntas
pela internet, que chegou ao
Brasil em maio do ano passado e
cresce rapidamente por aqui.

Para se ter uma ideia do au-
mento do número de sites deste
tipo no país, o Saveme, página
que congrega ofertas de dife-
rentes portais de compras cole-
tivas do Brasil, engloba atual-
mente mais de 300 empresas
deste tipo. Segundo estimativas
do serviço on-line, o número
representa 80% deste mercado
no país. Por conta da prolifera-
ção destas páginas pela web na-
cional e do rápido crescimento
que têm apresentado, o merca-
do chama a atenção de investi-
dores internacionais. Keith Lar-
son, vice-presidente da Intel Ca-
pital para as regiões deTaiwan,
Coreia e América Latina, con-
firma o interesse. “Estamos
olhando para vários desses sites.
O brasileiro gasta muito tempo
em mídias sociais, e isso impul-
siona o acesso a páginas deste
tipo”, diz o executivo.

O potencial de expansão des-
tas empresas é difícil de ser cal-
culado, mas as companhias no
segmento esperam pelo menos
triplicar o número de usuários
em 2011. É o caso do Peixe Ur-
bano, o primeiro a trazer o mo-
delo para o Brasil, de olho no su-
cesso que o Groupon vinha fa-
zendo nos Estados Unidos. Com
5 milhões de usuários cadastra-
dos, o site angariou um novo só-
cio em dezembro, o apresenta-
dor da TV Globo Luciano Huck,
e não fecha a porta para novos
investimentos. “Estamos anali-
sando qual a hora certa de le-
vantar capital”, diz um dos só-
cios, Julio Vasconcellos, que
afirma já ter sido procurado por
investidores estrangeiros.

No concorrente Clickon, os
planos são ainda mais ambi-
ciosos. O site vendeu três mi-
lhões de cupons de descontos
durante o ano passado, quer
vender 15 milhões em 2011,
com tíquete médio de R$ 55,
segundo o presidente Marcelo
Macedo. Juntos, esses cupons
resultariam em receita total de
R$ 825 milhões. O site, que
tem 3,5 milhões de usuários

Sites de compras coletivas agitam
De rápido crescimento e fácil aceitação pelo público, esse tipo de serviço chama a atenção de gigantes como o

cadastrados atualmente, pro-
jeta chegar a 9 milhões até o
final deste ano.

Concorrência
Em um mercado com mais de
300 sites de compras coletivas,
cada site tenta se diferenciar ao
seu modo. No caso do Clickon, a
estratégia é fechar parcerias

com grandes empresas, algo que
aconteceu no ano passado com
Tam, por exemplo. Em dezem-
bro, era possível comprar pas-
sagens da companhia aérea com
condições especiais para o pe-
ríodo de férias, sendo que a pri-
meira venda coletiva foi para a
ponte Rio-São Paulo, com des-
contos de até 67%. Parcerias si-

milares foram feitas também
com a editora Abril e Vivo.

Outro site, o Imperdível,
aposta em ofertas direcionadas
para as classes A e B. A meta é,
no mínimo, dobrar a receita,
segundo Paulo Veras, sócio do
negócio. Porém, ele não des-
carta a possibilidade de tripli-
cá-la ainda este ano.

“Queremos triplicar
de tamanho este ano
e atingir mais de 5
milhões de usuários.
Estamos analisando
qual será a hora certa
de levantar capital

Julio Vasconcellos,
sócio do Peixe Urbano

Começamos com
uma equipe de
12 pessoas, em maio
do ano passado,
e hoje temos
190 funcionários.
O objetivo é
chegar a 9 milhões
de usuários em 2011

Marcelo Macedo,
presidente do Clickon

Paulo Veras (à dir.), com o sócio Pedro Guimarães,
do Imperdível: ofertas para as classes
A e B para se diferenciar da concorrência
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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
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