
Como já dizia Peter Drucker, considerado o pai 
da administração moderna, "A melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo". E é assim que o Peixe Urbano 
(www.peixeurbano.com.br), pioneiro e líder em com
pras coletivas no Brasil, está traçando o seu destino. 
Depois de mais de 7 milhões de usuários cadastrados 
em 50 cidades brasileiras, o site começou a operar na 
Argentina, como início de seu plano de expansão para 
a América Latina. A plataforma é a mesma utilizada no 
Brasil, descontos de 50% a 90% em serviços, incluindo 
restaurantes, spas, teatros, hotéis e cursos. "Assim como 
o consumidor brasileiro, que teve uma excelente recep
tividade ao Peixe Urbano desde o início, os argentinos 
utilizam muito a internet e as redes sociais para comparti
lhar novidades com os amigos - um fator crítico para a rápi
da viralização do modelo de compras coletivas", comenta 
Emerson Andrade, sócio-fundador e CEO do Peixe Urba

no. Com capital próprio e o aporte financeiro de compa
nhias de venture capital, como a brasileira Monashees 
Capital e a americana Benchmark Capital (que também 
investe no Twitter e no eBay), o site de compras coletivas 
brasileiro espera chegar com força total em terras por-
tenhas e já contando com uma equipe de mais de 30 
pessoas. "Além do mix de ofertas especialmente 
projetado de acordo com os gostos e interesses locais, 
há também a possibilidade de fazer cross-selling 
entre Brasil e Argentina, o que será atrativo tanto 
para os estabelecimentos quanto para os nossos 
usuários, que poderão aproveitar promoções em ambos 
países, particularmente no setor de turismo", destaca 
Carla Acevey, que vai liderar a equipe do Peixe Urbano 
na Argentina. As expectativas são altas e já em 
2011 o site quer figurar entre os principais players 
do mercado argentino. 
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