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Brasil mergulha na onda
das compras coletivas
ac

País chegou a ter mais de mil sites do gênero, mas setor caminha rapidamente para consolidação
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investimentos, com participação da brasileira de venture Monashees Capital e
da norte-americana Benchmark Capital
(investidor também em empresas como
eBay e Twitter). No primeiro trimestre de
2011 foi anunciada uma segunda rodada
de investimentos, liderada pela General
Atlantic (GA), empresa de growth equity,
com participação do hedge fund americano Tiger Global Management. Os novos
recursos foram aplicados na contratação
de talentos, em novas campanhas de marketing e na expansão geográfica do Peixe Urbano na América Latina. “Não há a
intenção de vender a empresa. Optamos
por outro caminho, o de buscar investidores estratégicos, que agregassem capital e assessoria”, diz a diretora do Peixe
Urbano, completando que a empresa já
está no azul, ou seja, é rentável.
Do grupo inicial de cinco trabalhadores, hoje são cerca de 700 pessoas, divididas entre os quatro escritórios no Rio
de Janeiro, um em São Paulo e outro em
Buenos Aires. Em agosto, estreou operação no México – adotou o nome Pez Urbano América Latina, para os países de
língua espanhola. Somente no Brasil, o
site atua em aproximadamente 60 cidades. Hoje, são 12 milhões de usuários cadastrados, que economizaram pelo site
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deverá movimentar cerca de R$ 1 bilhão
em 2011, dos quais 80% estarão concentrados nos três maiores: Groupon, Peixe
Urbano e ClickOn.
O Peixe Urbano foi, em março de 2010,
o primeiro site do setor em toda a América Latina, fundado por Julio Vasconcellos, Emerson Andrade e Alex Tabor.
Vasconcellos trabalhou por cinco anos
em várias start-ups no Vale do Silício e
foi o primeiro country growth manager
do Facebook no Brasil; Andrade trabalhava na sede da Microsoft, em Seattle; e
Tabor participou do desenvolvimento da
start-up Power.com, que integra as principais redes sociais em um mesmo ambiente e que conquistou 15 milhões de
usuários em três anos.
Com o cenário econômico brasileiro positivo, o aumento da abrangência da internet
e o perfil colaborativo das pessoas na web,
eles decidiram lançar o Peixe Urbano, com
investimentos próprios e baixos (o montante não foi revelado), segundo Leticia Leite,
diretora do site. “Com o know-how de cada
um, que se complementava, o maior investimento foi mesmo em tempo de trabalho:
eles viravam a noite”, conta ela.
No final de 2010, Luciano Huck entrou
como sócio minoritário, no mesmo período em que ocorreu a primeira rodada de
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Brasil é o país latino-americano com
o maior número de acessos a sites de
compras coletivas, segundo pesquisa da
comScore, que registrou 6,8 milhões de
visitas (respondendo por 58% do total do
continente latino-americano, com 11,6
milhões), seguido por Argentina (1,8 milhão) e México (1,3 milhão). A comScore
não considera acessos em locais públicos e através de dispositivos móveis (veja
quadros à pág. 6). “A categoria de cupons
online estava relativamente pouco desenvolvida na América Latina até recentemente, quando marcas como Groupon
e Groupalia emergiram”, diz Alejandro
Fosk, vice-presidente sênior da comScore
na América Latina. “Sites de cupons não
estão somente conectando comerciantes locais com consumidores online, como também estão ajudando a desenvolver o comércio virtual na região.”
O mercado de sites de compras coletivas surgiu por aqui em 2010 com o Peixe Urbano, dois anos depois do primeiro
site nesse modelo nos Estados Unidos, o
Groupon. De lá para cá, o segmento inchou: surgiram mais de mil sites de ofertas no mercado brasileiro. Entretanto, em
pouco mais de um ano, cerca de 20% já
saíram do ar. Segundo estimativas da e-bit, o setor de compras coletivas no Brasil
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Leticia, do Peixe Urbano: “O modelo é simples, mas a estrutura é complexa.
Poucos terão, daqui para a frente, musculatura para se manter no mercado”
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R$ 600 milhões em mais de 12 mil ofertas.
Neste período, foram aproximadamente
sete milhões de cupons vendidos, principalmente nos setores de gastronomia,
estética e turismo.
Algumas ofertas surpreenderam, como
foi o caso da revelação de 40 fotos por R$
0,01, para o qual foram vendidos 150 mil
cupons; ou um restaurante de rodízio de
carnes e frutos do mar, em Natal (RN), que
em 11 horas vendeu os 20 mil cupons (o
desconto era de 52%, com o rodízio saindo por R$ 21 por pessoa).
“Tudo aumentou no Peixe Urbano, desde os acessos — inicialmente pelos early adopters para um público mais amplo
hoje — até o número de ofertas, de uma
no início para várias nos dias atuais”, diz
Leticia. Outros números que impressionam: a página do Peixe Urbano no Facebook tem 700 mil fãs e no Twitter são
200 mil seguidores, além de o site receber
cerca de 20 milhões de acessos por mês.
A estimativa do Peixe Urbano é que o
mercado de compras coletivas no Brasil
tenha faturado cerca de R$ 100 milhões
em 2010, número que deve ultrapassar a
casa de R$ 2 bilhões neste ano — o dobro
do estimado pela e-bit —, alcançando um
em cada dois internautas brasileiros. No
ranking Brasil (veja quadro na página 6),
o Peixe Urbano ocupa a segunda colocação, atrás somente de Groupon.
Criador do modelo
O líder do mercado global, Groupon,
nasceu em novembro de 2008 em Chicago. “A empresa surgiu da ideia de oferecer
uma maneira para as pessoas descobrirem
lugares bacanas para ir em suas cidades.
Assim, Andrew Mason, aos 29 anos, criou
a empresa, que ele resume como incentivo para levantar do sofá e experimentar algo excitante nas cidades em que estamos
e com pessoas de quem gostamos. O site
surgiu por meio de um projeto anterior de
Mason, o The Point, lançado em novembro de 2007”, conta Florian Otto, CEO do
Groupon Brasil – a subsidiária brasileira iniciou operações em junho de 2010 e
conta hoje com parceiros em 50 cidades.
A empresa está em processo de abertura
de capital e, por isso, não divulga os planos de expansão e seus números, como visitantes, faturamento, receita etc.
Otto diz que o Groupon recebe muitos pedidos de parceria de diferentes
estabelecimentos, mas também está sempre em busca das melhores

ed
uc

ac
fin

s

Comune cria novas ferramentas para o segmento
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A Comune, empresa que tem entre
dados como as ofertas que mais vendem,
cria um template, mas, a partir de uma
seus sócios a agência de comunicação
quem são os usuários e os comerciantes,
varredura, a variação da peça, do banner é
digital Enken, oferece serviços
os horários de pico das vendas etc. O
preenchida pela ferramenta. Dessa forma,
diferenciados no mercado de compras
Comunidata está na fase beta e é um
é possível ter todos os produtos pelo perfil
coletivas. Um deles é o Comune Ofertas,
serviço por assinatura.
diferente do consumidor”, destaca Reck.
um agregador que não cobra resultados
Já o Comune DCO (Dynamic Creative
A ferramenta é indicada para varejistas
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-13 16:17:49 EDT. DownloadPDF.
dos vendedores, nem dos compradores
Optimization) é uma plataforma de
e para o e-commerce, já que, muitas
(leia matéria à pág. 14). O modelo
entrega de mídia altamente segmentada
vezes, o anúncio é subaproveitado quando
é similar ao Google: com operação
e personalizada, que permite que as
direcionado a usuários que não utilizam
automatizada, varre a internet coletando campanhas sejam feitas de acordo com o
aquele produto anunciado, o que causa
todos os grandes negócios diários – não
perfil e contexto da audiência. “A produção baixa taxa de conversão devido ao grande
reúne somente as ofertas dos sites de
das peças é automatizada. A agência
inventário de produtos. Com o Comune
compras coletivas, mas também de lojas
tradicionais online, atualmente cobrindo
cerca de 500 sites. A empresa dispara
então um e-mail para os cadastrados,
que podem personalizar as ofertas com
opções como raio de abrangência por
CEP, categorias ou as mais vendidas,
por exemplo. “O resultado da busca
é orientada para os usuários, para a
audiência”, diz David Reck, diretor da
Enken e da Comune. A receita vem das
áreas patrocinadas, novamente como os
links patrocinados do Google.
A expertise adquirida com
o agregador, em relação ao
comportamento da audiência, levou a
Comune a desenvolver duas novas linhas
de negócios: o Comunidata e o Comune
DCO. O primeiro é uma ferramenta para
os sites de compras coletivas, reunindo
Reck, da Comune: produção automática de anúncios de acordo com o perfil do público-alvo

DCO, a companhia ganha baseada na
teoria da “cauda longa”, otimizando a
eficiência e o processo do serviço.
“O sites de compras coletivas têm
ofertas genéricas, só para atrair o
consumidor. Isso funcionou por um
tempo, mas o internauta amadureceu e
o ‘fake’ acaba decepcionando. Como os
sites trocam de ofertas praticamente
todos os dias, não há tempo hábil para
produzir todas as peças”, avalia. Com
o Comune DCO, as peças publicitárias,
criadas automaticamente e sem custo
de criação, combinam situações e
comportamentos, a fim de atingir o
consumidor no momento em que ele
necessita daquele produto ou serviço.
Com a ferramenta, é possível criar entre
1 mil a 2 mil peças, para qualquer meio
eletrônico, como os monitores Elemídia
instalados nos edifícios.
A Comune tem conversado com
portais e fundos de investimento para
a criação de verticais, como o nicho de
viagens, por exemplo. “Para os verticais
darem certo, precisamos grande
investimento em mídia”, aponta Reck.
Foram investidos R$ 1 milhão no startup para a Comune e a expectativa com
o Comune DCO é atingir R$ 5 milhões
de receita, com a operação de R$ 20
milhões na veiculação de mídia.
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acordo com a Mosaico um marco em
nossa história. Fazer parte desse grupo representa uma posição estratégica para a empresa e esperamos crescer juntos”, diz o executivo.
Presente em cerca de 80 cidades, o
ClickOn se expande constantemente no
Brasil, já está na Argentina e tem planos para Colômbia e Chile. Atualmente, são 9,7 milhões de usuários e 19 milhões de visitas ao site, além de 554 mil
pessoas nas redes sociais do ClickOn. Já
foram vendidos 237 mil cupons e mais
de 60% dos compradores adquiriram
cupons mais de uma vez no site. “O mercado de compras coletivas ainda está no
seu início. Temos muitas oportunidades a explorar e dinheiro em caixa para fazer isso”, garante Macedo. “O break even acontecerá no momento adequado, quando sentirmos que esgotamos os caminhos de crescimento rápi-

siv

empresa – Flávio Jansen, ex-presidente
do Submarino, assumiu interinamente
o comando da operação. “A principio a
ideia de vender cupom no Brasil parecia inviável. Diferentemente dos Estados Unidos, o brasileiro não tem cultura de cupom. Então, além do desafio
de construir um novo negócio, existia o
desafio de mudar o comportamento do
comprador brasileiro”, conta Macedo.
Rapidamente os dois sócios perceberam que o benefício final para o consumidor era um desconto grande na
compra de serviços, que já faz parte do
hábito de compra do brasileiro. Desde
a fundação, os empreendedores contaram com um sócio internacional, o
Group Buying Global. Quase um ano
depois, em maio de 2011, a Mosaico,
fundo de investimento focado em internet das Organizações Globo, adquiriu 40% das ações. “Consideramos o
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Otto, do Groupon: regras claras farão com que os sites
sem o comprometimento necessário saiam do mercado

do. Não é algo que ocupe nossa agenda
agora”, completa.
O leque de serviços e produtos ofertados no ClickOn é abrangente. “Recentemente ofertamos carros em nosso site, algo nunca feito no Brasil, ou seja, o
nosso foco, além dos serviços, é o consumidor. Se encontrarmos um produto
que nunca ofertamos antes e acharmos
que isso pode interessar, colocaremos
em nosso site”, garante Macedo. Ele se
refere à campanha que foi ao ar em agosto último, que vendeu três carros Smart
Fortwo Cabriolet, com desconto de 30%,
em apenas um segundo. O parceiro foi
a concessionária Smart Jardins, em São
Paulo. Os três compradores adquiriram
o automóvel por R$ 49,9 mil em vez do
valor de mercado de R$ 71,9 mil (compraram o cupom de R$ 2 mil no ClickOn
que dava direito a um crédito de R$ 22
mil, a ser usado na compra do veícu-
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Parecia inviável
Também em junho de 2010 foi lançado o ClickOn. “A ideia nasceu após
uma visita de dois dos sócios fundadores aos Estados Unidos, onde tiveram a oportunidade de interagir com o
modelo de negócios”, diz Marcelo Macedo, um dos fundadores e que recentemente deixou o cargo de CEO do ClickOn para assumir como conselheiro da

Foto
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oportunidades para os clientes (consumidores). “Não temos restrição a determinados segmentos para fazermos
nossas ofertas. O que fazemos é buscar permanentemente produtos e serviços que nossos clientes demandem”,
explica o porta-voz.
Apesar do sigilo – em junho, a empresa entrou com registro para levantar US$ 750 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO) – mantido
pelo grupo que criou o modelo de compras coletivas, a agência Reuters recentemente informou que o prejuízo do Groupon no segundo trimestre de 2011 foi de
US$ 102,7 milhões, mais do que o dobro
dos US$ 36,8 milhões apurados no segundo trimestre de 2010. O faturamento continua crescendo: de US$ 644,7 milhões no
primeiro trimestre para US$ 878 milhões
no segundo – no mesmo período de 2010
foram US$ 87,3 milhões.
O aumento de 36% da receita de abril a
junho foi bem menor do que os 63% a mais
dos três primeiros meses de 2011, em relação ao trimestre anterior. A Reuters informou ainda que a empresa havia contratado mais de mil empregados e reduzido seus
investimentos em marketing — de US$ 208
milhões para US$ 170,5 milhões —, com o
número de usuários cadastrados saltando
de 83,2 milhões para 115,7 milhões, do primeiro para o segundo trimestre.
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Os “top 10” no Brasil

Acessos a sites de compras coletivas na América Latina*
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Visitantes Únicos
Alcance (% da
1. Groupon
(em mil)
população online)
Brasil
6.761
16,1
2. Peixe Urbano
Argentina
1.812
13,9
México
1.255
6,6
3. ClickOn
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-13 16:17:49
EDT. DownloadPDF.
Chile
751
10,2
Colômbia
467
3,6
4. Groupalia
Peru
217
5,4
5. Hotel Urbano
Venezuela
24
0,8
Total na América Latina
11.596
9,9
6. QPechincha
Principais sites na categoria na América Latina*
7. Azeitona Preta
Total de Visitantes
Únicos (em mil)
Clube
do
Desconto*
8.
Groupon
4.764
Groupalia
2.268
9. Oferta Única**
Peixeurbano.com.br
2.145
Clickon.com.br
1.905
Tripular
10.
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* O Grupo Clube do Desconto é também
proprietário dos sites de nicho Bom Proveito! (48º do ranking) e Tripz (está fora dos top 50).

© Spectral-Design - Fotolia.com

** O Oferta Única e os sites Oferta X, que
ocupa a 39ª colocação neste ranking, e
o Ofertas.com.br, na 50ª posição, agora têm os mesmos controladores. Em
alguns meses, os três serão consolidados na marca Ofertas.com.br, o que deve elevar sua posição.
Fontes: Alexa.com e Bolsa de Ofertas,
atualizado em 22/08/2011

Apontaofertas.com.br
Clickonero.com.mx
Agrupate.com
Guiadaspromocoes.com.br
Bananarama.com.br
Letsbonus.com
Sites de Cupons na AL
Total da Internet - Total de Audiência na AL

1.007
605
578
348
334
306
11.596
116.592

Fonte: comScore Media Metrix
*Visitantes únicos - abril de 2011, com mais de 15 anos, com acesso de casas e locais
de trabalho (exclui visitações feitas em computadores públicos, como lan-houses, ou
acessos feitos de telefones celulares ou PDAs)
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lo). Em uma oferta anterior, o site vendeu
um Mini Cooper One de R$ 69.950 por
R$ 29.999,99 (57% de desconto).
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de 2010, o Clube do Desconto tem escritórios em São Paulo, Rio Grande do Sul
e Nordeste, com atuação em 36 cidades.
“Toda essa estrutura nos possibilita trabalhar com ofertas que abrangem 100%
do território brasileiro, ou seja, usuários
do Acre e Rondônia, por exemplo, podem aproveitar as nossas ofertas mesmo sem operações regionais do Clube”,
diz Sérgio Blacheriene, diretor de mar
keting do Clube do Desconto, adiantando que há planos de atuar nos principais
países da América Latina até o primeiro
trimestre de 2012.
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regionais, com equipes próprias de venda. Mouallem conta que um desafio é a
utilização da rede de franquias do Grupo
Multi — controlador das escolas Wizard,
Yázigi, SOS, Microlins, entre outras —, de
propriedade da família Martins, como canais de captação de ofertas.
Atualmente presente em 70 cidades e com
expectativa de saltar para 150 até o final deste ano, o site publicou quase mil ofertas em
julho – média de 30 novas por dia. Dos cinco
milhões de usuários cadastrados, perto de
1,9 milhão já realizaram alguma compra no
site. Os resultados do número de visitas que
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Macedo, do ClickOn: desconto de R$ 22 mil
na compra do Smart Fortwo Cabriolet

entretenimento. Atualmente, são 50 a 60
ofertas diárias no Clube do Desconto, superando mil por mês, resultando de 150
mil a 160 mil transações mensais. A base atinge 4,2 milhões de usuários e cerca de 15,8 milhões de page views. “Já superamos as nossas expectativas iniciais,
tanto que o nosso break even point foi
alcançado no quarto mês de operação”,
afirma o diretor de marketing do Clube
do Desconto.
É interessante verificar a posição de
destaque do Azeitona Preta, por sua origem não ser em um grande centro, co-
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Clube do Desconto, Azeitona Preta e Espiga de Milho (primeiro site de compras coletivas rural): operações criadas no Brasil, com capital 100% nacional
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e o Ofertas.com.br, pela família Martins
(representada por Charles Martins), em
março de 2011. Ambos os sites com capital 100% nacional, segundo Mouallem. A
fusão dos dois foi completada no final de
julho. “Os ganhos [com a fusão] são diversos; agora temos uma plataforma competitiva e robusta, com especial capacidade
para expansão por meio de white labels”,
destaca o executivo.
A estratégia já gera os primeiros resultados, como a parceria feita com Carlos
Massa, o Ratinho, para o lançamento, no
início de agosto, do site de compras coletivas Massa Ofertas, focado nas classes C e D; ou o acordo com a Ticket para
lançar o Benefício Club Ofertas, também
em agosto. Outro ganho é a sinergia das
marcas e suas respectivas capilaridades

resultam em vendas são muito variáveis, de
acordo com a oferta, mas em média cada 20
visitas gera uma compra.
Ao contrário do que se vê no mercado
em geral, o Ofertas atingiu o break even
logo no primeiro mês de funcionamento. “O site nunca foi deficitário. Temos um
modelo de negócio que prioriza o resultado, precisamos manter uma estrutura
enxuta. Sempre procuramos crescer de
forma sustentável. Todos os nossos investimentos em marketing são focados
no retorno e, em média, atingimos um
ROI de 40% nesses investimentos”, garante Mouallem.
100% nacional
Outros sites que se mantêm com capital 100% nacional são o Clube do Desconto e o Azeitona Preta. Lançado em agosto

Antes de criar o Clube, “já existia a ideia
de montar um site de ofertas, no estilo daily deal, em agosto de 2009, só com ofertas de produtos”, relembra Blacheriene,
que também é um dos proprietários, ao
lado de Isaac Ezra, Nathan Peres, Michel
Blacheriene e Marcelo Quaresma. A empresa se mantém até hoje 100% nacional,
apesar de ter sido assediada várias vezes.
“Acreditamos que este não é o momento
para isso. Estamos em franco crescimento, cada vez mais solidificando nosso nome no mercado e a tendência é o grupo se
valorizar ainda mais”, afirma Blacheriene.
O site de compras coletivas é aberto a
ofertas de todos os segmentos. Entretanto,
fazem parte do Grupo Clube do Desconto
dois canais segmentados: o Bom Proveito,
de ofertas gastronômicas em São Paulo; e
o Tripz, com foco em hotelaria, turismo e
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mo a maioria dos dez maiores do setor.
A família Lucas, proprietária do MF Rural
(site de anúncios e leilões do segmento
de agronegócios existente há seis anos),
colocou o Azeitona Preta na web em outubro de 2010, apenas três semanas após
ler uma matéria sobre compras coletivas. O site surgiu em Marília, no interior
de São Paulo. O rápido sucesso levou o
Azeitona Preta a se expandir para Bauru, Limeira e Franca (SP), além de Campo Grande (MS), e está iniciando operações em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, entre outros. “Já criamos também o
primeiro site de compras coletivas rural,
chamado Espiga de Milho”, conta Renato
Lucas, um dos sócios do grupo Mercado
Físico Rural. Enquanto o Espiga de Milho
é totalmente focado no segmento ru-
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Fusões e aquisições
Os que conseguiram posição de destaque no setor despertam a atenção dos fundos de investimento, com o Peixe Urbano
sendo um bom exemplo. Geralmente, esses investidores compram em média 30%
do capital das empresas brasileiras de tecnologia, e não é diferente o que vem acontecendo em relação aos sites de compras
coletivas. Alguns grandes grupos nacionais
também têm feito investidas nas empresas
virtuais de ofertas, como foi o interesse da
Globo em adquirir ações do ClickOn. Outra tendência é sinalizada com algumas fusões de concorrentes.
O Ofertas.com.br tem sido bastante
agressivo na estratégia de fusões e aquisições. Em agosto último, a empresa adquiriu 100% do capital do Oferta X, que
era controlado pelo Grupo Hermes, proprietário do e-commerce Compra Fácil,
em um negócio estimado em R$ 10 milhões pela revista Exame. Dois meses antes, houve a fusão do Ofertas.com.br com
o Oferta Única. A empresa não pretende
parar por aí. Com o objetivo de disputar a
liderança do mercado, ela tem planos de
novas aquisições. “O mercado é muito dinâmico e sempre aparecem oportunidades para fusões e aquisições. Nosso foco é
crescer e somar forças. Atuamos para ser
consolidadores de mercado”, afirma Antonio Mouallem, sócio-diretor do Ofertas.
com.br. Inicialmente, todas as marcas serão mantidas, mas, progressivamente, apenas a Ofertas.com.br ficará no mercado.
O Oferta Única foi criado por Moual-

especial internet e mídias digitais
neiro de 2011 pelos irmãos José Eduardo
e João Ricardo Mendes, também proprietários do site de e-commerce ApetreXo.
A ideia inicial era desenvolver um site para oferecer descontos agressivos em
hotéis e pousadas, para conceder oportunidades reais para que os brasileiros pudessem explorar melhor o País e o mundo. Até agora foram ao ar 400 promoções,
com desconto de até 90%, que resultaram
em 16 mil cupons vendidos. Em abril, o
site atingiu a marca de seis milhões de
visitas únicas no mês e atualmente tem
uma base de cadastros de 750 mil usuários, com expectativa de saltar para 2,5
milhões de clientes até o final deste ano.
Desde o seu lançamento, o Hotel Urbano desenvolveu parcerias de peso. Pro-

Segmentação
Os sites de nicho, como Espiga de Milho, Tripz, Bom Proveito e tantos outros,
demonstram uma tendência do setor. Entretanto, somente um site com essa característica está entre os dez maiores, o Hotel
Urbano (HU), segmentado em hotelaria (o
Tripular também é forte em turismo, mas
publica algumas ofertas em outras categorias). O Hotel Urbano foi criado em ja-
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Setor caminha para a consolidação

moções com empresas como a Pousada
Chez Pitu em Búzios, a Rede Deville de
Hotéis e o Hotel Saint Tropez, em Arraial
d’Ajuda, foram importantes cases de sucesso para tornar ainda mais sólido o modelo de negócios do site no mercado nacional. “Queremos tornar o Hotel Urbano uma referência no setor hoteleiro em
toda a América Latina. A ideia é que o internauta, antes de programar ou pensar
em uma viagem, tome a decisão do próximo destino com base no Hotel Urbano”,
declara José Eduardo Mendes, sócio fundador e diretor de marketing e de operações da empresa.
“A gente respira internet, e-commerce,
e fiquei impressionado com o desempenho de Peixe Urbano, Groupon e de-
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za de que o site tem potencial para crescer ainda mais.
Apesar de figurar entre os maiores sites
de compras coletivas no Brasil, até o momento, o Azeitona Preta não foi assediado por interessados, seja em fusão, aquisição, seja em injeção de capital.

io
n

ral, o Azeitona Preta é aberto a todos os
segmentos, como restaurantes, clínicas
estéticas, salões de beleza e outros, inclusive de hotelaria e viagens.
Diariamente, o site publica 20 ofertas.
Até meados de agosto, haviam sido comercializados 225 mil cupons. Segundo Lucas, são 1,8 milhão de visitantes por mês
e oito milhões de page views no mesmo
período. “Superamos bem nossa expectativa. Atingimos o ponto de equilíbrio,
já que não recebemos grandes aportes
de dinheiro, trabalhando sempre com
recursos próprios e com muita eficiência. Com o lucro das cidades onde estamos, vamos abrindo para mais cidades”,
explica. Lucas não arrisca o valor de mercado do Azeitona Preta, mas tem certe-
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João Ricardo (esq.) e José Eduardo Mendes, do Hotel Urbano: mercado será formado pelos três maiores, porque pequenos não terão fôlego
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Apesar de não ter cultura no
uma estrutura mais consistente e que
consumo de cupons de ofertas –
não é tão simples de montar, nem de
hábito arraigado há décadas em países operacionalizar”, diz. Antonio Mouallem,
como os Estados Unidos –, o brasileiro
sócio-diretor do Ofertas.com.br, não
rapidamente foi receptivo a essa
tem dúvidas quanto à consolidação,
modalidade de comércio eletrônico.
comprovada por diversos sites pequenos
Aparentemente
é
um
“negócio
da
que já fecharamon
suas
portas. “Somente
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122
2011-09-13
16:17:49
China”: não há barreiras tecnológicas
os grandes sobreviverão com estrutura
de entrada, o custo inicial é baixíssimo e força. Nosso papel é ser um dos
e a margem de lucro sobre os cupons
consolidadores do mercado”, afirma,
vendidos salta aos olhos. Com
ao lembrar que a empresa é sempre
essa visão, surgiram muitos sites
procurada por sites pequenos e médios
oferecendo ofertas tentadoras para os se oferecendo para “serem comprados”.
consumidores. Entretanto, a gestão
Para Sérgio Blacheriene, diretor
não é tão simples assim. O negócio
de marketing do Clube do Desconto,
exige boa dose de negociação com
o mercado não comporta milhares de
parceiros fornecedores de produtos e
sites. “Essa consolidação já começou
serviços. Se o volume de vendas não é
e, em breve, ficará ainda mais evidente.
satisfatório para o fornecedor, o site
Dos mais de 1,5 mil sites de compras
não consegue fechar nova parceria e,
coletivas existentes hoje, apenas cerca
sem uma boa equipe de negociação,
de dez players sobrarão, além de alguns
também não consegue novos
regionais mais fortes.” A opinião é
parceiros. Por essa e outras questões
compartilhada por Leticia Leite, do Peixe
complexas, quase todo o mercado
Urbano. “O modelo é simples, mas a
acredita que uma consolidação já
estrutura é complexa. A tendência é que
começou e, no futuro, serão poucos os
os mais fortes e confiáveis continuem
players.
crescendo, e poucos terão daqui para
Florian Otto, CEO do Groupon
frente musculatura para se manter no
Brasil, percebe um movimento rumo
mercado”, avalia. Quem ficar terá espaço
a provável consolidação do mercado
para crescer geograficamente e em
em apenas alguns sites. “Acreditamos
novos setores e produtos. “Precisa estar
nisso porque, para se estabelecer
em sintonia com o que o mercado quer,
nesse mercado, é necessário ter
com o que o usuário deseja”, completa.

Para José Eduardo Mendes, o mercado
será formado pelos três maiores sites,
porque os pequenos e médios não terão
fôlego para se manter. “Quem continuar,
além dos três maiores, não terá mercado
para crescer. Além disso, será preciso
sempre
inovar e, talvez, haja espaço para
EDT.
DownloadPDF.
atuação em nichos somente, além dos
três maiores (com leque variado)”, opina
o diretor de marketing e operações do
Hotel Urbano.
O sócio fundador do Azeitona Preta
tem opinião diferente: “Acho que o
setor comporta milhares de sites, sim,
mas tudo depende da eficiência com
que trabalham os que atuam somente
em uma cidade ou região”, diz Renato
Lucas. Apesar de acreditar que existe
espaço, para ele os menores não deverão
ter grande faturamento e, com o setor
regulamentado, muitos desses players
poderão não ter condições de se adequar.
Regulamentação e seriedade são os
pontos negativos que Lucas indica.
“Existem sites atuando de qualquer
forma, sem comprometimento com
qualidade ou veracidade nas ofertas,
e isso ‘queima’ o mercado. Acredito
que qualidade e credibilidade sejam
essenciais para um site de compra
coletiva”, destaca. O executivo acha
que os sites precisam ainda orientar
os estabelecimentos parceiros sobre
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a importância do bom atendimento,
da qualidade a oferecer para os
clientes, por se tratar de uma
publicidade do local. “Se essa ideia
não for bem incorporada pelo dono do
estabelecimento e, mais importante,
por todos os seus funcionários,
a oferta pode não dar resultados
satisfatórios”, completa.
Regulamentação
Para Otto, apesar do bom
desenvolvimento do setor, são
necessárias algumas medidas para
organizá-lo. “Criar regras claras pode
fazer com que sites que não possuem
o comprometimento necessário
não sobrevivam no mercado. Isso é
muito importante para desenvolver o
segmento, pois, uma vez que ele esteja
adequadamente regulamentado,
haverá melhores garantias da
prestação de um serviço de qualidade”,
completa o CEO do Groupon Brasil.
Os sites de compras coletivas, na
visão de Marcelo Macedo, têm um
forte papel no bom desempenho das
vendas virtuais de um modo geral.
“Sendo um site de e-commerce,
claramente temos uma dependência
no aumento da cultura da internet na
população brasileira. Dependemos
da maturidade do comprador e do
vendedor para evitar problemas de
entrega e de cumprimento do produto/
serviço ofertado”, destaca o fundador
do ClickOn.
Macedo lembra que há diversos
movimentos para acelerar a
regulamentação do setor de
forma a garantir mais segurança
ao consumidor, como a criação
de um comitê na Câmara e-net,
o lançamento do Selo Oferta de
Qualidade junto à Abrasel, a
principal associação do setor
de bares e restaurantes, e a
implementação de uma pesquisa de
satisfação junto ao e-bit focada no
mercado de compras coletivas.
O diretor de marketing do Clube
do Desconto também acha que
falta a profissionalização do setor,
com regras e conduta mais ética.
“O Grupo Clube do Desconto, junto
com os maiores players do mercado,
está criando um comitê de compras
coletivas, no intuito de promover uma
regulamentação no setor e evitar
as más práticas de alguns sites e
parceiros”, avisa Blacheriene.

especial internet e mídias digitais
previsto. A decisão de aceitar a injeção
de capital tão no início, explica Mendes,
foi porque em pouco tempo no ar o HU
já estava diante de cinco ou seis concorrentes. “Precisávamos de investimento
no curto prazo para conseguir posição de
destaque. Mas não foi só o aporte financeiro, a Insight somou também conhecimento”, diz o diretor.
Mendes afirma que tem recebido vários contatos de interessados e o HU está aberto para outras rodadas de investimento, prevendo para 2012 a próxima
série. Hoje com 65 funcionários, o portal
busca estar presente no maior número
de cidades brasileiras, além de vender
pacotes internacionais (sem a parte aérea). Em breve, terá escritório em Buenos Aires e tem planos para outros países da América Latina, como México,
previsto para 2012.
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entre 50 mil e 60 mil bilhetes por mês no
curto prazo. “O produto é o Hotel Urbano By Bus, e foi nossa prioridade porque
não tem como comprar passagens de ônibus em portal na internet”, diz Mendes.
Com as empresas de transporte, a intenção é também fazer permuta de espaço
no portal em troca de preço especial na
passagem. A comercialização de bilhetes
aéreos está nos planos, mas primeiro será oferecida a locação de veículos, ainda
neste segundo semestre.
Apenas com alguns dias na web, o HU
já atraiu um investidor de peso: o Insight Venture Partners (que apostou no Facebook e no Twitter), ficou com 33% de
participação no site de compras coletivas. Naquele momento, foi traçada a meta de atingir faturamento de R$ 100 milhões nos 12 primeiros meses, o que deverá ocorrer dois ou três meses antes do
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chegando a 10 mil ofertas negociadas por
mês, totalizando cerca de 250 mil visitas
únicas ao dia. Outro diferencial do Hotel Urbano é ter uma equipe de pós-venda, que faz pesquisa com o comprador
e com o vendedor. “A cada cem, 99 querem voltar a fazer negócios conosco”, informa o diretor.
Percebendo que o modelo de compras coletivas talvez perca força no futuro, três meses depois do lançamento o
site se tornou um portal de turismo com
promoções, ou seja, oferece também reservas que não estejam em promoção, no
Booking HU. São cerca de 180 mil hotéis
parceiros, sendo quase 1,3 mil no Brasil,
dos quais 60% oferecem tarifas diferenciadas para o HU (desconto entre 15% e
20%, em média, sobre a tarifa balcão).
Outra novidade é a venda de passagens
de ônibus, com expectativa de negociar
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pois ClickOn. Comecei a acompanhar,
mas não tinha como entrar nesse mercado, pela concorrência. Então, no final de
2010, viajei a negócios e os percentuais de
desconto nos hotéis eram de 5% a 8%. No
Brasil, não tem portal com descontos na
hotelaria como no exterior. Percebemos
essa lacuna e criamos o Hotel Urbano como site de compra coletiva, segmento que
estava bombando”, conta José Eduardo.
Para ter sucesso na empreitada, os sócios desenvolveram uma abordagem diferenciada com os estabelecimentos: as
diárias hoteleiras em oferta (daily deals)
trabalham sobre as taxas ociosas de seus
parceiros. São cerca de 160 ofertas simultâneas, com ticket médio de R$ 350, que
ficam no ar por uma semana (a decisão
de compra deste setor é mais lenta que
outros tipos de serviços e produtos). São
vendidos cerca de 300 pacotes por dia,
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o Ofertas.com.br também só tem
resultado se o cliente tiver resultado.
O site está investindo R$ 20 milhões
este ano, incluindo inovações como
o agendamento de data e horário no
momento de finalização da compra para
a utilização do serviço comprado, por
exemplo. Em princípio, isso acaba com
a insegurança do comprador em relação
aos possíveis agendamentos
não se encaixarem em sua
disponibilidade. Outra iniciativa é a
segmentação de ofertas por regiões de
uma mesma cidade, e de acordo com o
perfil do cliente.
Os cupons vendidos pelos sites de
compras coletivas costumam ter um
período de validade, que é bastante
variável, dependendo do produto ou
serviço, geralmente por vários meses
para ser utilizado. O percentual que fica
para o site sobre o volume de vendas é
geralmente de 50%, mas há casos de o
vendedor ficar com 60%. O que pratica o
menor percentual é o Hotel Urbano, cuja
margem é entre 34% e 35%, em média.
“Não somos engessados nessa margem,
mas flexíveis”, afirma o sócio José
EDT. DownloadPDF.
Eduardo Mendes.
Para entrar com uma oferta no
Azeitona Preta, o vendedor tem que
conceder, no mínimo, 50% de desconto.
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Em linhas gerais, os sites divulgam
para incentivar a experimentação. E
ofertas de produtos e serviços
se prestar um ótimo serviço, consegue
com desconto entre 50% e 95%,
a fidelização do cliente”, diz Leticia
nas cidades em que atuam, ofertas
Leite, do Peixe Urbano. O negócio
que ficam disponíveis entre 24 e 72
segue um ciclo: quanto maior o
horas, geralmente. Muitas delas
alcance pelo número de usuários
têm um número mínimo para ser
cadastrados, maior o retorno para o
comercializado. Caso ele não seja
estabelecimento e, como consequência,
atingido, o vendedor não desembolsa
maior é o poder de barganha do site
nada. Ou seja, o risco é somente do
para conseguir boas ofertas.
site. “O modelo é basicamente o
A missão do Groupon é oferecer
success fee, no qual nós só recebemos uma ferramenta de marketing para
quando a oferta vende”, diz Sérgio
os parceiros (vendedores) e dar,
Blacheriene, diretor de marketing do
para o consumidor, oportunidades
Clube do Desconto.
interessantes de fazer algo que ele
Se o número mínimo de
goste. Já no ClickOn a busca é por
interessados tiver sido alcançado, o
ofertas inovadoras de novos serviços e
site fica com um percentual do valor
produtos a preços irresistíveis. Marcelo
da venda, acertado previamente com
Macedo, um dos fundadores, considera
o vendedor. O modelo é ganha-ganha:
ainda que, para o estabelecimento, o site
os consumidores ganham descontos,
é um poderoso canal de vendas, além de
os estabelecimentos têm uma
ferramenta de marketing para a marca.
ferramenta de marketing eficiente
“O vendedor paga uma comissão para o
para divulgar suas marcas, conquistar
ClickOn em cima dos cupons vendidos,
clientes e até fidelizá-los, sem ter
garantindo que ele não tenha dispersão
que desembolsar qualquer quantia,
do investimento. Ou seja, o ClickOn só
enquanto o site ganha percentual
ganha se o vendedor ganhar também.”
sobre
a
venda
de
cupons.
Posicionando-se como “uma empresa
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-13 16:17:49
“O parceiro não deve olhar o
de intermediação de negócios, levando
lucro com as vendas, mas o poder
o usuário da internet para as lojas
de divulgação e exposição da marca
físicas dos clientes”, como informa
sem investir nada. Os descontos são
o sócio-diretor Antonio Mouallem,

s

Modelo de negócios é baseado em success fee

Mouallem, do Ofertas.com.br: segmentação de ofertas por
região da cidade e de acordo com o perfil do cliente
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Dos resultados das vendas, entre 40%
e 50% fica para o site. O comprador,
por sua vez, “recebe um cupom para
utilizar o serviço ou adquirir o
produto, normalmente após
agendamento no estabelecimento”,
explica Renato Lucas.
Outra semelhança é que os sites
não têm outra fonte de receita a não
ser a proveniente da participação
nas vendas dos cupons. “A política do
Clube do Desconto é contra qualquer
tipo de invasão de privacidade de
nossos clientes ou futuros clientes
com outras fontes de receita
existentes na internet”, destaca
Blacheriene.
Os grandes sites aceitam diversas
formas de pagamento (cartão de
crédito e de débito, boleto bancário,
por exemplo). Alguns também aceitam
PagSeguro, MercadoPago, PayPal,
BrasPag. É possível encontrar opção
de transferência bancária, débito em
conta e há casos da possibilidade de
pagamento parcelado no cartão de
crédito, em algumas dessas empresas.
O sistema de pagamento no
Azeitona Preta por cartão de crédito
e transferência bancária é realizado
pela Pagamento Digital, mas também
é possível comprar créditos, através
de boleto bancário, para serem usados
nas compras. Lucas afirma que “o
ambiente de compras é seguro, pois a
transmissão dos dados na página de
compra possui criptografia 256 bits, a
mais segura que existe”.
Aliás, o esquema de segurança dos
dados dos clientes é um quesito levado
a sério. O Hotel Urbano, por exemplo,
terceirizou o sistema com o PagSeguro,
do UOL, enquanto o Clube do Desconto
trabalha com a Certisign (a mesma que
garante a segurança de sites como a
Amazon). “Todos os dados cadastrais
de nossos clientes são criptografados.
As compras no Clube do Desconto
são 100% seguras e garantidas”, diz
Blacheriene. “Temos consumidores
que nunca compraram na internet.
Escolhemos terceirizar o processo
com especialistas em transação online
para ter ambiente seguro e confiável”,
afirma Leticia Leite, diretora do Peixe
Urbano. Os dados no Oferta.com.br
também são criptografados, incluindo
certificado de segurança SSL.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Internet e mídias digitais, São Paulo, p. 4-12, 12 set. 2011.
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