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Site Negócios Urbanos oferece promoções direcionadas a pequenas e médias empresas. 
 
Fazer compras pela internet em sites de desconto já é uma alternativa corriqueira para muitos 
brasileiros. E, no que depender dos fundadores do Negócios Urbanos, será também uma 
escolha natural para pequenos e médios empresários. Com proposta diferenciada, o novo site 
de compras coletivas é o primeiro a oferecer descontos em produtos e serviços voltados para o 
mundo corporativo. 
 
Nas promoções diárias do Negócios Urbanos podem ser encontrados desde material de 
escritório a brindes, incluindo serviços de consultoria e até de confecção de uniformes. A 
princípio, o portal atende prioritariamente o estado de São Paulo. Mas, dependendo da oferta, 
existe a possibilidade de a venda atingir outras localidades (caso o fabricante entregue em 
todo Brasil, por exemplo). 
 
Assim como em outros sites de compras coletivas, são definidos um tempo limite para que as 
compras sejam realizadas e um número mínimo de adesões para “ativar” os descontos. Uma 
das ofertas que tiveram maior adesão foi a da cadeira executiva vendida pela rede Walmart 
com desconto de 60%, por R$ 159,90. 
 
A ideia dos jovens paulistas Danilo Batista Jacob e Luana Grandino – que contam ainda com 
outro sócio que prefere não se identificar - em investir no modelo segmentado de e-commerce 
surgiu após não conseguirem emplacar uma oferta de consultoria para os sites já 
estabelevidos no segmento de compras coletivas. 
 
“O mercado brasileiro de compras coletivas está dominado por empresas como Groupon e 
Peixe Urbano, que dispõem de equipes grandes de vendas e maior capital para investir. Quem 
entra agora neste mercado já bastante concorrido enfrenta mais dificuldade. Por isso, a 
segmentação é interessante”, diz Pedro Waengertner, professor de varejo e-commerce da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 
 
Para garantir os descontos, os sócios contam com 30 parceiros e seguem à procura de outros 
anunciantes. Inaugurado no final de março, o site já faturou R$ 5 mil e recebe 
aproximadamente 500 acessos diários. Uma das vantagens apontadas por Jacob é a 
possibilidade de os anunciantes fidelizarem os clientes. Essa “jogada” de marketing acontece 
porque o interessado compra o voucher e, no caso de um serviço de impressão de cartões, por 
exemplo, entra em contato direto com o anunciante. “Neste modelo há vantagens tanto para 
quem compra quanto para quem anuncia, já que os empreendedores fazem propaganda de 
seus negócios e atendem os clientes sem intermediações”, afirma Jacob. 
 
Segmentação exige ajustes no modelo de negócios 
 
O desafio da segmentação fez com que os empresários gastassem seis meses para 
desenvolver o projeto e captar os primeiros anunciantes. Também foram investidos R$ 100 mil 
para a estruturação do site que possui hoje o cadastro de mais de 200 empresas interessadas 
no envio de ofertas. Apesar disso, o novo modelo ainda não decolou. Sem acertar na 
preferência do público-alvo, apenas cinco das 13 promoções oferecidas foram validadas. 
 
As dificuldades para encontrar o melhor caminho no segmento fazem com que os sócios 
busquem alternativas. “Não temos concorrência direta, mas ainda precisamos descobrir a 
maneira certa de impulsionar as vendas. Falta identificar com mais precisão o que os clientes 
do mundo coorporativo desejam”, diz Jacob. 
 
Para acertar o modelo e inovar no mercado de e-commerce, segundo professor da ESPM, é 
preciso identificar o comportamento do público-alvo, ajustar as vendas e esperar o tempo de 
maturação do negócio. “Há potencial nas compras coletivas voltadas para empresas. 



Entretanto, o formato talvez deva ser repensado, já que neste modelo o público age por 
impulso e no mercado corporativo a decisão é mais analítica”, afirma.  
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