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ão há quem não conheça, 
não tenha ouvido falar ou 
mesmo não tenha usufruído 
das tentadoras ofertas dos si

tes de compras coletivas, a nova moda
lidade de e-commerce que consiste em 
vender produtos e serviços por um va
lor muito abaixo do mercado para um 
número mínimo pré-estabelecido de 
consumidores por oferta. O tempo limi
te para adquirir a oferta varia entre 24 
horas e 48 horas após seu lançamento. 
Entretanto, se neste período não houver 
um número mínimo de pedidos, a oferta 
é cancelada. 

Essa estratégia foi criada nos Estados 
Unidos por Andrew Mason, que lançou 
em novembro de 2008 o primeiro site de 
compra coletiva, o Groupon. Hoje, o si
te está presente em mais de 36 países e 
1.000 cidades no mundo. 

No Brasil, a compra coletiva on-line 
chegou em janeiro de 2010, com o lan
çamento do Peixe Urbano, dando início 
a uma importante fase do consumo bra-

sileiro, que beneficiou tanto as empresas 
como o próprio consumidor. 

Por serem adeptos ao universo virtu
al e a novas experiências de compra, os 
consumidores brasileiros aderiram rapi
damente à estratégia, revolucionando os 
hábitos de consumo e a própria relação 
comercial com as empresas. Segundo 
a consultoria de comércio eletrônico 
It4cui, em 2011, o segmento deverá fatu
rar entre R$30 milhões e R$50 milhões. 

O segmento de compra coletiva é 
composto por fornecedores de pequeno 
e médio porte que comercializam, ge
ralmente, bens de consumo não durá
veis, como serviços de estética, fotogra
fia, academia, hospedagem, petshop, 
refeições, entre outros. Os sites nego
ciam com fornecedores a venda de al
gum artigo pelo menor preço possível 
e, a cada transação concluída, o site fi
ca com uma comissão, que pode variar 
de 20% a 50% do valor total da venda. Já 
o usuário recebe um voucher para usar 

no estabelecimento dentro de um prazo 
pré-determinado. 

"Por meio da compra coletiva, os esta
belecimentos têm a oportunidade de re
ter e fidelizar um maior número de clien
tes. Estes, por sua vez, têm a oportuni
dade de conhecer novos estabelecimen
tos. Temos a vantagem de que o brasilei
ro é aberto a novidades, especialmente 
quando envolve o universo virtual", afir
ma o CEO do Groupon, Florian Otto. 

A diretora do Peixe Urbano, Letícia 
Leite, concorda com Otto. "Para os esta
belecimentos essa é uma ferramenta de 
marketing revolucionária, porque possi
bilita um alcance enorme a um público 
altamente qualificado e em pouquíssi
mo tempo, sem ter a necessidade de de
sembolsar um centavo sequer. O retor
no é garantido e o investimento é total
mente atrelado aos resultados, ou seja, 
é um marketing de performance que é 
pago com o próprio produto ou serviço, 
e ainda há o fato de os clientes, que de 
fato compram a oferta, poderem se tor-



nar clientes fiéis e recomendar o serviço 
ou produto para amigos", explica Letícia. 

Ela ainda comenta que o usuário, ao 
comprar o cupom, tem a vantagem de 
obter uma nova experiência de consu
mo por um preço muito atrativo. "Por 
meio de mais de quatro mil ofertas des
de o nosso lançamento, já foi possível 
proporcionar aos nossos usuários uma 
economia de mais de R$200 milhões na 
compra de jantares, massagens, diárias 
em hotéis, cursos, teatros, entre ou
tros", conta. 

O sócio-fundador do Imperdível, 
Paulo Veras, a compra coletiva on-line 
se tornou a melhor estratégia de marke
ting promocional para pequenos estabe
lecimentos. "Hoje, médios e pequenos 
empreendedores têm a possibilidade de 
investir em divulgação sem risco e sem 
custo. Já para o consumidor, especial
mente aquele que gosta de sair e de co
nhecer lugares interessantes, mas nem 
sempre pode gastar com lazer, essa é 
uma excelente oportunidade, já que os 
descontos oferecidos possibilitam gas
tos com entretenimento sem prejudicar 
o orçamento", opina. 

Para o sócio do Tatu na Boa, Rudy 
Galera, aos pequenos empresários, essa 
é uma estratégia certeira. "Sem verba pa
ra investir em publicidade tradicional e 
concorrer com empresas maiores, é pos
sível ganhar visibilidade e aumentar o 
fluxo de clientes", comenta. 

Segundo ele, não é necessário mui
to capital para ingressar no mercado. 
Com R$10 mil já é possível iniciar o si
te. Entretanto, Galera sugere um inves
timento mais alto, em torno de R$100 
mil, para garantir competitividade e 
diferenciação com os sites maiores. Já 
o faturamento pode girar em torno de 
R$50 mil por mês. 

ESSA PARCERIA É RENTÁVEL? 
O mercado de compras coletivas 

possibilitou que as lojas físicas pudes
sem concorrer com as lojas virtuais sem 
que, para isso, tenham que deixar de ser 
físicas e percam o tráfego gerado em 
seus pontos de venda. "Shopping cen-
ters, por exemplo, sempre tiveram uma 
preocupação muito alta com a concor
rência virtual, uma vez que esse merca
do chegou a faturamentos superiores 
a R$10 bilhões ao ano. Eles se sentem 
ameaçados com a perda de tráfego ge
rado pelos consumidores, que é o seu 
maior patrimônio, já que as lojas físicas 
criaram as virtuais em que o shopping 
não tem qualquer participação e não re
cebe tráfego", pondera o sócio diretor da 
Comune, agregador de ofertas de com
pras coletivas, David Reck. 

Outro papel importante é o acultura-

mento do público brasileiro para as me
cânicas de cupons de desconto que são 
bem comuns, por exemplo, nos Estados 
Unidos, guias de lojas com cupons des
tacáveis, anúncios que geram descontos, 
envio de SMS com código de desconto, 
vouchers, entre outros. "No Brasil, por 
mais que o consumidor tenha o hábito 
de negociar preços e tentar obter vanta
gens, essas mecânicas nunca foram mui
to fortes. Com as compras coletivas, po
demos iniciar esse tipo de ação por meio 
de estratégias fiéis e bem elaboradas que 
realmente gerem ganhos sem canibali-
zar o ponto de venda", diz Reck. 

As empresas que podem investir na 
parceria com os sites de compras cole
tivas têm vantagem em relação àque
las que não têm a possibilidade de fazer 
o negócio, correndo o risco de perder a 
clientela. "Por meio dos sites, as pessoas 

estão cada vez mais descobrin
do novos lugares para frequen
tar. Consequentemente, os es
tabelecimentos que aderem a 
parceria com os sites ganham 
uma visibilidade muito maior", 
confirma Veras. 

De acordo com um dos 
sócios do Cacique Urbano, 
Nederson Rodrigues Martins, 
quem não aparece não é lem
brado. "Por meio da parceria 
com os sites de compra coleti
va, o estabelecimento propor
ciona a chance de o consumi
dor adquirir aquele produto 



ou serviço pela primeira vez, além de 
ganhar divulgação e se destacar perante 
aquele que não faz nada. Se o cliente foi e 
gostou, ele acaba indo sempre!", analisa. 

Vale lembrar que a oferta de produ
tos e serviços nos sites de compras co
letivas não garante a fidelização do 
cliente. Se o estabelecimento não sou
ber atender às expectativas do cliente, 
oferecendo qualidade e atendimento de 
excelência, ele se frustra, não volta mais 
ao local e ainda manifestará sua insatis
fação a outras pessoas. Isso quer dizer 
que a estratégia pode ser um tiro no pé 
se não for muito bem conduzida. Otto 
adverte sobre a importância de selecio
nar os estabelecimentos cujos serviços 
ou produtos serão ofertados, baseando-
se em uma série de critérios como qua
lidade dos serviços, reputação, histórico 
de atendimento ao cliente e potencial 
de geração de novos clientes. 

QUALIDADE ACIMA DE TUDO 
A primeira oferta do Peixe Urbano 

foi lançada em março de 2010 no Rio de 
Janeiro, estreando a prática de compras 
coletivas no Brasil. Segundo Letícia, o 
Peixe Urbano nasceu da fusão de ideias 
de três jovens empreendedores que se co
nheceram na Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos. No último trimes
tre de 2010, os fundadores do site con
taram com o aporte de dois fundos de 
capital: Monashees Capital (do Brasil) e 
Benchmark Capital (dos Estados Unidos, 
investidor também no Twitter e eBay). 

"Julio Vasconcellos, sócio-fundador e 
CEO do Peixe Urbano, sempre quis abrir 
o seu próprio negócio. Depois de anos 
nos Estados Unidos, queria voltar para o 
Brasil. Viu o surgimento desse modelo de 
negócios por lá e achou que daria mui
to certo por aqui, já que o brasileiro usa 
muito a internet, as redes sociais, gosta 
de descontos e de compartilhar rapida
mente novidades com os amigos. Todos 
esses são fatores importantes para a rá
pida dispersão do modelo, o que conse-
quemente viabiliza os descontos diários 
de 50% a 90% no que tem de melhor em 

cada cidade", detalha Letícia. 
Assim como o Groupon, um dos re

quisitos fundamentais do Peixe Urbano 
é que o estabelecimento em questão 
tenha ótima estrutura, capacidade de 
atendimento e potencial de crescimen
to. "Fazemos uma seleção criteriosa em 
que um de nossos representantes sem
pre visita o parceiro em potencial para 
avaliar o estabelecimento, para verificar 
se alinha com a proposta do site, e para 
definir junto ao parceiro os detalhes da 
possível oferta, incluindo o serviço espe
cífico, o desconto, a capacidade máxima 
e outros fatores", explica. 

Outro ponto que Letícia considera im
portante é o investimento nos profissio
nais. "Colocar um site no ar é fácil, mas a 
grande diferença são as pessoas e a estru

tura por trás de cada um. Hoje já temos 
mais de 400 funcionários em todo o Brasil 
e uma estrutura bastante sólida e confiá
vel, que nos permite trazer ofertas de qua
lidade para os nossos usuários", fala. 

Criado com base na expertise de dez 
anos do Grupo Agência Vibe, especiali
zado em comércio eletrônico, o Ótima 
Oferta foi ao ar em janeiro de 2010, apos
tando na estratégia da personalização, o 
que beneficia as empresas parceiras, já 
que o site trabalha de forma customiza
da oferecendo condições de acordo com 
o mercado de atuação e as necessidades 
dos estabelecimentos. 

Segundo o sócio-diretor do Ótima 
Oferta, Robson Tavarone, o site possibili
ta a empresa parceira definir a quantida
de de produtos que serão vendidos, a ta
xa percentual de desconto oferecida aos 
clientes e também calcular uma estima
tiva de retorno. "O serviço personalizado 
reforça a importância de entender que os 
clientes têm necessidades individuais e 
que devemos estar preparados para aten
dê-las prontamente, fazendo com que ca
da um deles se sinta único. Para isso, con
tamos com o constante aprimoramento 
dos processos aliado à flexibilidade dos 
nossos serviços, de modo que seja possí
vel atender a qualquer demanda na ativi
dade da compra coletiva on-line", afirma. 

O Ótima Oferta abriu em janeiro 
deste ano mais uma unidade de negó
cio em Belo Horizonte, que deu início 
ao Sistema de Franquia de Compras 
Coletivas On-Line, inédito no Brasil, pos
sibilitando à marca atender aos clientes 
e parceiros de forma mais próxima, sem 
depender de representantes locais. 

O sistema de franquia funciona da 
seguinte forma: a franqueada fica res
ponsável por toda a parte de divulgação, 
marketing e contato de parcerias na re
gião. Já a franqueadora Ótima Oferta faz 
a parte do fluxograma financeiro e de 
compras. Em cima dos contratos acorda
dos com o estabelecimento, a franquea
da recebe 30% ou mais, dependendo da 
negociação, e repassa 10% de royalties ao 
Ótima Oferta. 

Só com a unidade de Belo Horizonte, 
o Ótima Oferta espera obter mais 
300.000 clientes cadastrados e faturar 
cerca de R$500 mil ao mês. "A estratégia 
de franquear um site de compra coletiva 



MERCADO 
ATRATIVO 
O Qualibest, instituto de pesquisa 
brasileiro, revelou um estudo realizado 
no início de dezembro de 2010 sobre 
o e-commerce de compra coletiva no 
Brasil. De acordo com o estudo, o site 
do setor mais lembrado pelos brasi
leiros foi o Peixe Urbano, sendo citado 
por 37% dos consumidores consul
tados, seguido pelo Groupon/Clube 
Urbano, 18%, e Click On, lembrado por 
10% das pessoas. 

A pesquisa ainda identificou que 21% 
dos e-consumidores compraram em 
cerca de 2,3 empresas diferentes. 
0 Peixe Urbano novamente largou 
na frente com 64% da preferência, 
seguido pelo Groupon/Clube Urbano 
com 50%, e por fim o Click On, com 
46% do total. 

Dos usuários analisados, a maioria, 
73%, disse estar satisfeita ou muito 
satisfeita com as plataformas das 
empresas. Quando perguntada so
bre a qualidade dos serviços presta
dos pelos fornecedores dos sites de 
compra coletiva, 78% respondeu que 
estava satisfeito. Outra informação 
que leva a entender que os forne
cedores estão fazendo o "dever de 
casa" é que 80% dos consumidores 
afirmaram que certamente volta
riam se fossem novamente disponi
bilizadas promoções daquele mes
mo fornecedor. Entretanto, quando 
indagados se voltariam ao mesmo 
local sem algum tipo de desconto, 
a porcentagem cai drasticamente 
para 43%. 0 tipo de serviço/produto 
mais popular neste setor é a gastrono

mia, sendo consumido por 76%, seguido 
por cultura (teatro, cinemas e shows) com 
48%, e estética com 42%. O tíquete médio 
da última compra desses entrevistados foi 
de R$70. O segmento de estética foi o que 
apresentou a maior média de gasto, com 
R$120. Já as compras direcionadas à gastro
nomia apresentou a menor média, com um 
valor de R$38. 

O estudo ainda revelou que 64% dos con
sumidores declararam fazer pelo menos 
uma compra por mês em sites de compra 
coletiva. Desses, 76 % adquiriu o hábito de 
comprar neste segmento nos últimos cin
co meses, enquanto que 39% realizou sua 
primeira compra a dois meses. 

Segundo pesquisa realizada pela Ibope 
Nielsen Online, os sites de compras cole
tivas atingiram 5,6 milhões de usuários 
em setembro de 2010. 0 número equivale 
a 14% dos internautas do mês. Em junho, 
a audiência única desses sites somava 
1,7 milhão de usuários. O crescimento foi 
de 31% em setembro e de 231% em três 
meses. 

é totalmente inédita no Brasil e prome
te impulsionar nossos negócios", refor
ça Tavarone. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
A tendência para os próximos três 

anos (2011, 2012, 2013) é que o negó
cio de compra coletiva brasileiro passe 
por uma série de fusões, transforman
do muitas destas pequenas empresas 
que surgem a cada dia em gigantes do 
comércio eletrônico. "Tendo em vista 
que este modelo de negócio tem apenas 
um ano de atuação no País e a velocida
de em que as coisas se transformam e se 
renovam, acredito que este é um merca
do promissor em constante expansão, já 
que apenas 10% do potencial de merca
do foi atingido, devido à insegurança dos 
consumidores com relações a compras 
on-line", prevê Martins. 

A diretora do Peixe Urbano acredita 
que o mercado passará por um proces
so de seleção natural. "Os clientes serão 
cada vez mais exigentes e optarão pelos 
melhores sites. Ficarão aqueles que con
tam com uma forte estrutura, credibili
dade e qualidade, com abrangência na
cional e tamanho suficiente em termos 
de usuários cadastrados para conseguir 
negociar as melhores ofertas com os me
lhores estabelecimentos em cada cida
de", prevê Letícia. 

Uma das tendências do mercado de 
compras coletivas on-line é a segmenta
ção, ou seja, a oferta de produtos e servi
ços específicos, assim como fez a empre
sária Gislene Garuffi, sócia fundadora do 
Desconto no Motel, um site especializa
do em descontos de até 90% nos melho
res motéis de São Paulo que foi ao ar em 
abril deste ano. "A estratégia de focar em 
um único produto é uma oportunidade 
promissora, já que o mercado conta com 
poucos sites segmentados. Acreditamos 
que isso torna nosso negócio um dife
rencial dentre tantos sites de compras 
coletivas. Além disso, tenho a vantagem 
de poder direcionar os investimentos de 
publicidade e marketing exclusivamen
te ao nosso público-alvo, aumentando a 
assertividade do nosso negócio", pontua. 

Outro site que decidiu trilhar o ca
minho da segmentação foi o Loucas 
por Descontos. Criado pelo empresário 
Pedro Eugênio e coordenado pela ge

rente de produtos Magda Mello, o negó
cio nasceu da ideia de outro site, o Busca 
Descontos, cujo público era dominado 
por mulheres. 

De olho na oportunidade, decidiram 
criar um site com ofertas direcionadas ao 
público feminino, como produtos de bele
za, acessórios, utilidades domésticas, entre 
outros. "Resolvemos focar na 'consumido
ra ao perceber que ela era o nosso público 
ativo de compras. Definitivamente, a ten
dência da compra coletiva é ser segmenta

da, na qual o usuário use o menor tempo 
possível para achar o que deseja, de forma 
dinâmica, prática e econômica", defende 
Pedro Eugênio. 

"A realidade é que muitos sites vão 
quebrar, outros vão ser comprados, 
vão surgir segmentações, enfim, mui
tas transformações irão acontecer. Mas 
uma coisa é certa: seja qual for a tendên
cia, é fato que a compra coletiva veio pa
ra ficar", aposta o diretor geral do Mel na 
Boca, Rafael Serpa. 
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