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"Se a sua clientela já está formada, não há nada novo 
na sua empresa ou não há capacidade para expansão, 
você não deve participar de um site de compras coletivas 
apenas para sentir-se atualizado", pontua Daniela Khaua-
ja, especialista em marketing pela Western International 
University de Londres e coordenadora da área de marke
ting de pós-graduação da ESPM, no artigo Vale a pena 
oferecer serviços nos sites de compras coletivas? 

A Academia Fit Premium, em Curitiba, PR, oferece uma 
ampla sala de musculação em suas três sedes, além de 
18 modalidades de aulas, entre spinning, alongamento e 
pilates. Em outubro de 2010, a academia lançou a se
guinte promoção em um site de compras coletivas: "80% 
de desconto em plano trimestral na Academia Fit Pre
mium (de R$425 por R$85)". 

O gerente da unidade Fit Batel, Marcelo Teixeira, 
conta que houve nos dias seguintes uma enxurrada de 
telefonemas e acesso ao site da academia. Muitas pes

soas aproveitaram a promoção e malharam nos três me
ses que antecediam o verão. Porém, após o término, 
restaram apenas avaliações a fazer, pois poucos clientes 
ficaram por lá. "A promoção aumentou a nossa visibili
dade, entrou o dinheiro esperado, batemos a meta de 
vendas no site de descontos. Mas, se você me perguntar 
hoje se eu faria uma nova promoção, eu te digo que não", 
diz Teixeira. Isso porque a maior parte dos frequentado
res da academia reclamou do baixo preço que os outros 
estavam pagando e a taxa de retenção de alunos foi mui
to pequena. 

Vale chamar atenção para o incômodo do cliente 
habitual. "O cliente da casa pode se aborrecer com a 
sobrecarga e pensar: 'Peraí, eu estou pagando R$20, R$30 
e a pessoa está levando a mesma coisa por R$5!'. Apesar 
de ser algo promocional, o cliente pode pensar: 'Vou 
esperar a próxima promoção e só volto aqui quando 
tiver cupom também!'. Ele acaba adiando o consumo 
esperando uma próxima promoção", exemplifica o es
pecialista Engelbert. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Na Praia dos Ingleses, em Flo
rianópolis, SC, o Hotel Geranius 
soube administrar a vinda dos 
novos clientes. Em dezembro de 
2010, lançou a seguinte promoção: 
"62% de desconto em duas diárias 
para duas pessoas com café da manhã no Hotel Geranius 
(de até R$600 por R$229)". O gerente-geral do hotel, Eduar
do Teske, conta que essa promoção tinha a intenção de 
ocupar os quartos na baixa temporada e foi focada na região 
de Curitiba, pois a estrada é boa e de fácil acesso até Flo
rianópolis, não causando transtorno para chegar até o local. 
"No dia em que começou a promoção, tive que chamar mais 
uma pessoa para atender telefone, tanto de gente que que
ria fazer reserva quanto de outras, para verificar a existên
cia do hotel", conta o gerente. 

No regulamento da promoção, ficou bem claro que o 
desconto era válido entre os dias 12 de dezembro 2010 a 30 
de abril de 2011, exceto entre 27 de dezembro e 14 de feve
reiro. "Tivemos alguns contratempos em relação à mudan
ça de datas e cupons prestes a vencer. Por isso, estendemos 
a promoção de abril para maio, a fim de atender à demanda", 
relata Teske. Fora isso, o hotel comemorou a alta demanda 
de turistas. Muitos prometeram voltar na alta temporada e 
outros disseram que estão esperando a próxima promoção. 
O gerente garante que terá outra no fim deste ano. 

Uma promoção bem-aceita pelos consumidores de certa 
forma pode incomodar a equipe de vendas. A empresa 
precisa ter uma política interna bem definida para saber 

que tipo de comissão será dada 
para quem atender clientes com 
cupom de desconto. Outro pro
blema é o cliente se acostumar 
com o produto no preço baixo 
e depois querer sempre um des
conto nele. "Uma promoção tão 
expressiva acaba atrapalhando 
a vida do vendedor. Ele estabe
lece um patamar nas negociações 
paralelas e as pessoas vão cobrar 
isso. Eu já sei que aquele produ
to está sendo oferecido com 80% 

de desconto. Isso acaba dificultando a vida do vendedor, 
que vai precisar se desdobrar para mostrar que aquele 
produto tem valor", explica Engelbert. 

Mas quem for esperto poderá capitalizar cada pessoa 
que entra no estabelecimento, já que não são poucas. 
"Anotar e-mail, telefone, data de aniversário e contato 
nas redes sociais é fundamental. Poderia aproveitar o 
cadastro, por exemplo, para fazer uma lembrança no dia 
do aniversário. Eu vejo pouquíssimas vezes isso aconte
cer", observa o professor Engelbert. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Quem lança uma promoção em sites de compra co
letiva precisa ter em mente que vai receber um número 
muito maior de clientes nos próximos dias. Vai ser ne
cessário preparar a equipe para atender todos da mesma 
maneira, pois essa pode ser a primeira impressão do 
local - e geralmente é a que fica. 

"O primeiro cuidado da empresa é ter capacidade de 
atender à demanda. Senão, cria-se um problema de so
brecarga. Se é um salão de beleza ou um restaurante, 
pode ter um volume muito grande de pessoas esperan
do pelo atendimento", alerta Engelbert. Ele mesmo diz 
que já foi vítima dessa situação, de chegar em um esta
belecimento e ter um enorme aviso na parede: "Consu
midores de determinado site de ofertas devem ligar 
antes; do contrário, não terão mesas". "O tiro acaba 
saindo pela culatra. Você cria expectativa, atrai o pú
blico para aquilo e, quando ele vai utilizar a promoção, 
sente-se até constrangido", observa. 

Para Engelbert, essa é uma grande diferença de 
quem oferece serviço. "Quando uma pizzaria promete 
te vender a pizza com desconto, vai ser a mesma pizza, 
e não com menos queijo. Mas um tratamento de bele
za, no qual você pagaria R$100 por um balcão de mas
sagem e te oferecem por R$30, pode ser só uma amos
tra, não vai ser aquela hora de massagem, terá um 
tempo menor", diz. 

Você tem a ilusão de que está pagando menos, mas 
também está recebendo menos e acaba gerando uma 
falsa expectativa. E ainda há empresas em que o des
conto reflete na comissão dos funcionários que fazem 
o serviço na clínica de beleza, que chegam a receber 

Comprar foi fácil, mas utilizar o benefício nem tanto. 
Essas e outras pessoas dificilmente voltarão a comprar 
nessas empresas, pois, quando precisaram de um aten
dimento que não fosse automático, não encontraram. "Os 
consumidores de compras coletivas merecem ser muito 
bem atendidos justamente para voltarem e se tornarem 
clientes", conclui Engelbert. 

de R$1 a R$5 por cliente atendido. "A empresa acaba 
mostrando uma realidade que não é a dela. Assim, 
acaba fazendo uma propaganda negativa dela mesma", 
complementa Engelbert. 
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Text Box
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 17, n. 208, p. 52-55, ago. 2011.




