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Com o boom do número de sites no mo-
delo de compras coletivas, surgiram 

os agregadores, sites que reúnem num 
mesmo local diversas ofertas que estão 
no ar. No atual cenário, com mais de mil 
sites de compras coletivas, os agregado-
res conquistam mais adeptos diariamen-
te. O atual líder do ranking por acessos, 
o SaveMe, foi desenvolvido por dois jo-

vens publicitários, Guilherme Wroclawski 
e Heitor Chaves. Inicialmente, os planos 
eram em um site de compras coletivas – 
naquele momento não havia nenhum no 
Brasil –, chamado Coletivar. Mas, ao ser 
lançado – o que demorou quatro meses 
–, já havia sete players. “Precisava trazer 
valor para a ideia. Então, mudamos os 
planos e lançamos o SaveMe, em quatro 

dias”, conta Wroclawski. 
Em julho de 2010 nasceu o agregador, 

batizado inicialmente como ZipMe. No fi-
nal do primeiro mês, eram dez sites cadas-
trados e cerca de 35 mil visitas diárias. Os 
acessos e novos portais do gênero se mul-
tiplicavam a cada dia. “Nasciam cerca de 
quatro a seis sites de compras coletivas da 
noite para o dia, em toda parte do Brasil”, 
relembra Wroclawski. Assim, eles foram 
desenvolvendo novas funcionalidades, 
como o envio de um único e-mail para os 
cadastrados com todas as ofertas do mer-
cado. “Depois categorizamos as ofertas por 
meio de filtros e assim demos início a uma 
série de melhorias e novas funcionalida-
des que até hoje desenvolvemos e ofere-
cemos aos usuários. Buscamos melhorar 
o produto desde o primeiro dia e continu-
amos inovando”, afirma ele.

Em setembro de 2010, o então ZipMe 
atraiu o grupo BuscaPé, que adquiriu 75% 
da empresa. Foi quando ocorreu a mu-
dança de nome para SaveMe, além dos 
empreendedores decidirem “desligar” o 
Coletivar. De lá para cá, o tráfego do agre-

capa

Agregadores reúnem  
ofertas em um único lugar
Ferramenta funciona como facilitadora para usuário de sites de compras coletivas

gador aumentou cerca de 20 vezes – ho-
je são aproximadamente 650 mil visitas 
por dia, 20 milhões de visitas mensais, 
entre 50 milhões e 55 milhões de page-
views, com dez a 11 minutos de navega-
ção, mais de um milhão de usuários ca-
dastrados e entre 3,5 mil e 4 mil ofertas 
diárias ativas de 600 clientes na América 
Latina (500 deles em 65 cidades no Brasil). 

A equipe, que era composta apenas pe-
los dois empreendedores, conta agora com 
25 pessoas, além de utilizar toda a infraes-
trutura do BuscaPé. O crescimento mensal 
era de cerca de 200%. “Esperávamos que, 
após um ano, o SaveMe conquistasse al-
gum espaço, mas não prevíamos o suces-
so de acessos e cadastros que tivemos tão 
rapidamente. Tornou-se uma referência de 
empreendedorismo para o Grupo Busca-
Pé e para o mercado”, afirma Romero Ro-
drigues, CEO do Grupo BuscaPé. 

Em fevereiro de 2011, o SaveMe ex-
pandiu suas atividades para Argentina, 
Chile, México e Colômbia. Há planos pa-
ra atuar em outros países da América do 
Sul e até mesmo em outros continentes. 
No segundo trimestre deste ano, o con-
teúdo completo foi levado para o Face-
book, além do lançamento de aplicativo 
para iPhone e sistema Android. Também 
foram desenvolvidas novas funcionalida-
des, como o SaveMail (no qual o usuário 
escolhe quais categorias de ofertas quer 
receber por e-mail) e o OrganizeMe, fer-
ramenta que permite organizar todos os 
cupons comprados por data de venci-
mento, de agendamento, site anuncian-
te, entre outros. 

“Tornamo-nos um facilitador de busca 
de ofertas e de organização para o usu-
ário. Cerca de 20% dos cupons vendidos 
não são efetivados, e o OrganizeMe ajuda 
o usuário a não perder o prazo do cupom 
adquirido”, destaca Wroclawski. O último 

Wroclawski (esq.) e Chaves, do SaveMe: sócios abandonaram a ideia inicial de criar site de compras coletivas e em quatro dias lançaram o agregador
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Os maiores  
agregadores no Brasil

1. Saveme

2. Apontaofertas

3. Ofertasresumidas 

4. Valejunto 

5. Mardecupons

6. Guiadaspromoções

7. Diadefeira

8. Nossodesconto

9. Cupomzito

10. Redecoletiva

Fontes: Alexa.com e Bolsa de Ofertas,  
atualizado em 22/08/2011

passo foi lançar o sistema de geolocaliza-
ção de ofertas, que permite ao internauta 
localizar as melhores oportunidades por 
meio do endereço e CEP desejado.

Nos cinco primeiros meses de atua-
ção, a coleta das ofertas era trabalhosa 
– no início, consumia entre uma e uma 
hora e meia, passando para um trabalho 
de seis horas alguns meses depois – e não 
havia custo para os sites de compras co-
letivas. A ideia era ganhar relevância no 
setor. Hoje, é tudo automatizado, com a 
opção de o site entrar no sistema para in-
serir suas ofertas ou através de inscrição 
por código. O preço praticado é variável, 
podendo ser custo por clique, custo por 
ação, custo fixo, com destaque ou não, 
somente em determinadas cidades etc.

Brincadeira séria
O ApontaOfertas Regrupe também en-

trou em operação em julho de 2010. “Foi 
bem no início da explosão dos sites de 
compras coletivas no Brasil. Com o au-
mento exponencial da quantidade de si-
tes, percebemos a necessidade de reu-
nir todas as ofertas em um só site”, con-
ta Antonio Miranda, CEO do agregador. 
De acordo com ele, o site teve origem no 
Apontador “como uma brincadeira”. O 
negócio cresceu e ganhou novos sócios, 
com a recente fusão com o Regrupe. O 
sucesso do site no Brasil já delineia pla-
nos de expansão para outros mercados 
da América Latina, em breve.

No ApontaOfertas, o usuário também 
pode definir as categorias de interesse e 
ainda por região. O site envia um e-mail 
por dia para os cadastrados, com uma 
seleção de ofertas. “Diariamente os sites 
de compras coletivas inserem em nos-
sa plataforma cerca de seis mil ofertas”, 
diz Miranda. A receita da empresa vem 
dos sites de compras coletivas, que pa-
gam por clique.

O Regrupe não é um site de compra co-
letiva. Não há oferta diária ou qualquer 
outro tipo de oferta com tempo limitado 
sendo oferecido. Trata-se de um mercado 
de compra e venda das ofertas de todos 
os sites de compras coletivas. Em outras 
palavras, o Regrupe é um revendedor de 
cupons, onde é possível comprar ofertas 
perdidas, procurar oportunidades inte-
ressantes em sua área dos sites de com-
pras coletivas ou vender aquele cupom 

adquirido, mas que não será utilizado. 
A compra é imediata e pode-se usar o 
cupom na hora - basta selecionar a ofer-
ta, pagar com cartão de crédito e fazer o 
download do cupom. 

Os executivos dos sites de compras co-
letivas vêem os agregadores como facili-
tadores para os consumidores, que assim 
podem comparar as ofertas de diversos 
sites e optar pela que lhe parece melhor. 
Para o site, os agregadores são uma ferra-
menta de divulgação, importante princi-
palmente para os novos e para os peque-
nos e médios. Isso porque, para os gran-
des, a base de cadastro acaba se confun-
dindo, com retorno menor de compra-

dores. Há quem os considere geradores 
de tráfego interessantes para os portais 
hoje, mas, com o amadurecimento do 
mercado e sua consequente consolida-
ção, a tendência é que percam a relevân-
cia, por conta de um menor número de 
players no futuro.

Há ainda quem veja o retorno de forma 
positiva, mas considera que as ofertas ex-
clusivas para cidades deveriam ser colo-
cadas de forma prioritária, onde o cliente 
está procurando, ao contrário do modelo 
atual de dar destaque para ofertas nacio-
nais ou para os sites que pagam mais pa-
ra o agregador. “A tendência é que os ser-
viços sejam pagos. Sendo assim, na fren-

te estariam sempre os maiores, ou então 
que haja boicote por parte dos maiores, 
pois eles acabam fomentando os agrega-
dores”, diz um executivo que prefere não 
se identificar.

Wroclawski afirma que o SaveMe re-
presenta 60% das vendas e 80% do trá-
fego dos sites pequenos – dos grandes, 
é variável, pois estes investem muito em 
marketing. Entretanto, o índice de morta-
lidade dos sites de compras coletivas não 
assusta o empreendedor: “Se 80% desa-
parecer, ficarão 300. Não é uma moda, 
mas um modelo de compra em escala. E 
não vai deixar de existir”, conclui o por-
ta-voz do SaveMe.
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