


70% das vendas são do segmento de 
moda e o restante está dividido en-
tre calçados, DVDs e livros. O grupo 
trabalha atualmente com mais de 
700 marcas, desde fabricantes na-
cionais a grifes internacionais famo-
sas, como Calvin Klein, Emporio Ar-
mani e DNKY. O objetivo é ampliar 
as categorias, passando a oferecer 
também eletroeletrônicos e artigos 
de decoração, cama, mesa e banho. 

Com mais de 6 milhões de asso-
ciados em todo o mundo, o Privalia 
atua ainda no México, Espanha, Itá-
lia e, mais recentemente, na Alema-
nha, onde entrou após a compra da 
loja virtual Dress for Less. 

A falta de padronização da nume-
ração das roupas brasileiras é um dos 
principais obstáculos para o cresci-
mento da participação do segmento 
de vestuário no comércio eletrônico. 
A categoria, que responde pelo se-
gundo lugar entre os produtos mais 
vendidos pela web nos Estados Uni-
dos, por aqui sustenta apenas o quin-
to lugar, de acordo com dados de ju-
nho da consultoria e-bit. O segmento 
representava 30% das vendas brasi-
leiras dos clubes de compras, seguido 
por eletroeletrônicos, com 18%, e in-
formática e acessórios, com 12%. 

Para resolver o problema, o Co-
quelux informa as medidas exatas de 
cada peça. Criado em 2008, o clube é 
um dos poucos em que o usuário pre-
cisa ser convidado por algum partici-
pante para ter acesso. Além de moda 
e acessórios, a loja virtual também 
oferece opções de produtos premium 
nas categorias utilidade doméstica, 
perfumaria e cosméticos e estilo de 
vida, com descontos de 30% a 80%. 
"Não queremos aumentar muito o nú-
mero de participantes, nem nos tor-
narmos populares", destaca Joffre. 

Segundo o executivo, os clubes 
são mais acessados por dois perfis 
de público. O primeiro é o de mulhe-
res que trabalham fora e, como não 
têm tempo de ir ao shopping, optam 
por comprar pela internet marcas a 
que já estão acostumadas. O segun-
do é formado por jovens que conse-

guiram o primeiro emprego e que-
rem ter um produto de grife, mas 
buscam um desconto. 

Os brasileiros passaram a consu-
mir mais artigos de moda via inter-
net e muitas marcas também come-
çam a lançar suas plataformas 
virtuais de venda. Antônio Pulchi-
nelli, presidente do Superexclusivo, 
primeiro clube de compras a operar 
no Brasil, não acredita, porém, que 
esse modelo de negócio irá se multi-
plicar como os sites de compras co-
letivas. A principal razão, explica, é 
que a entrega de mercadorias exige 
uma logística mais complexa. 

Na disputa por mercado, o Supe-
rexclusivo, lançado em novembro de 
2007, tem buscado se diferenciar na 
apresentação dos produtos. O site 
promove, por exemplo, desfiles com 
marcas de luxo como NK, Dior, Dol-
ce & Gabbana e Salvatore Ferraga-
mo, entre outras. A empresa tem 
parceria com mais de 700 fornece-
dores, dos segmentos de moda, aces-
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sórios e utilidade doméstica. Cada 
campanha tem duração de quatro 
dias. "Temos hoje cerca de 2,5 mi-
lhões de associados, sendo a maior 
parte do sexo feminino, com idade de 
25 a 35 anos", conta Pulchinelli. 

No caso da Brandsclub, criada 
em 2009, as parcerias reúnem apro-
ximadamente 400 marcas tanto na-
cionais, como Ellus e M. Officer, 
quanto internacionais, como Diesel 
e Calvin Klein, oferecendo descon-
tos de até 70%. O negócio já atraiu 4 
milhões de usuários e despertou o 
interesse do grupo sul-africano de 
investimentos em mídia Naspers, 
que em 2010 realizou um aporte de 
US$ 17 milhões na empresa. A com-
panhia é presidida por Paulo Hum-
berg, que também é sócio da Netlet. 

Criada em dezembro do ano pas-
sado, a Netlet surgiu com o objetivo 
de comercializar as peças que sobra-
vam das campanhas promocionais 
da Brandsclub, e tem à frente dos ne-
gócios Luiz Fernando Guerreiro, ex-

Submarino, assim como Humberg. 
Com grande experiência no 

ramo de comércio eletrônico, Hum-
berg também é sócio em outro em-
preendimento ligado à venda de 
moda on-line, o site OQVestir. A pro-
posta é diferente dos outlets virtuais 
e não tem como objetivo oferecer 
produtos com desconto, mas sim pe-
ças diferenciadas para um público 
que não tem tempo de ir às lojas, 
conta Mariana Medeiros, presidente 
da empresa. "Temos exclusividade 
de venda com algumas marcas, 
como a 284, das fundadoras da Das-
lu, e a John John, e ainda oferecemos 
dicas de como usar as peças e infor-
mações sobre tendências." 

Em janeiro deste ano, 40% do 
capital do OQVestir foi vendido para 
o fundo Tiger Global. Outros sites, 
como o e-closet e o Fashion Delivery, 
também seguem o modelo de loja 
virtual multimarca, oferecendo pro-
dutos selecionados. 

Como efeito colateral do cresci-

mento da oferta de produtos e servi-
ços pela internet, aumentou também 
o volume de reclamações. Diante dis-
so, o Senado propôs discutir a revi-
são do Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC). Entre as propostas estão 
normas mais rígidas para o comércio 
eletrônico, relacionadas principal-
mente aos prazos de entrega e devo-
lução dos produtos, que estão entre 
as principais queixas dos usuários. 

Com descontos agressivos, mui-
tos consumidores acabam compran-
do por impulso, mas é preciso tomar 
alguns cuidados. 0 CDC prevê um 
prazo de até sete dias para devolu-
ção de produtos adquiridos pela in-
ternet. Porém, como não trabalham 
com estoques, dificilmente os clubes 
têm opções de troca e a maioria aca-
ba optando pelo ressarcimento do 
valor gasto. Apesar da falta de pa-
dronização das medidas das roupas 
no Brasil, as empresas afirmam que 
o índice de cancelamentos dos pedi-
dos ainda é muito pequeno, não 
mais que 2% das vendas. 

Por fim, é preciso investigar a 
idoneidade do site antes de sacar o 
cartão de crédito, sobretudo na 
compra de produtos importados. Al-
gumas empresas, por exemplo, ofe-
recem preços mais baixos que os 
praticados no Brasil simplesmente 
porque burlam o pagamento de im-
postos. Nesse caso, a mercadoria en-
tregue pelo correio pode aparecer 
com o remetente em nome de outra 
pessoa, não o da companhia da qual 
foi adquirida. Também é comum o 
valor descrito na embalagem vir 
abaixo do que realmente foi pago. 

A advogada do Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Mariana Ferraz, alerta que o 
CDC pode não valer para empresas 
que não tenham representantes no 
Brasil. Nesses casos, as companhias 
estrangeiras podem recorrer à lei do 
direito internacional com a argumen-
tação de que o contrato se encerra no 
país de origem, e o consumidor pode 
ter dificuldades de reaver o dinheiro, 
em caso de algum problema. • 
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