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● Qual a vantagem do peque-
no negócio investir hoje em
ações de compras coleti-
vas?
Esses sites são uma espécie de
agência de publicidade das pe-
quenas e médias empresas. O
custo é menor do que o da publi-

cidade tradicional, o pagamen-
to é feito por meio dos serviços
do estabelecimento e a ação aca-
ba atingindo um grande núme-
ro de pessoas.

● Quais os erros que podem
levar ao fracasso de uma
promoção?
A empresa menosprezar o clien-
te durante o atendimento, não
manter contato com ele depois

da visita e colocar muitas restri-
ções que dificultem o uso do
cupom adquirido.

● Como criar uma ação que
traga resultados?
Crie ofertas que ofereçam al-
gum diferencial ao cliente em
relação à concorrência e procu-
re referências do site que será
parceiro com outras empresas
antes de fechar contrato.

3 PERGUNTAS PARA...

Sitede desconto vira opçãode marketing

Ligia Aguilhar

Em julho de 2010, quando o sis-
tema de compras coletivas co-
meçava a ganhar popularidade
no País, Cristina Gonçalves
apostou no modelo para atrair
novos clientes para a Pousada
Mirante do Café, em Ouro Pre-
to (MG). A promoção de uma
diária com 60% de desconto au-
mentou o número de visitas ao
site do estabelecimento em
600% durante a vigência da
oferta e levou 83 novos clientes
até o local. O retorno financei-
ro, contudo, decepcionou. “A
taxa de ocupação cresceu, mas
o site (de compras coletivas)
nos pagou o equivalente a ape-
nas um quarto do valor da diá-
ria comum, o que mal cobriu os
custos”, lembra a empresária.

De lá pra cá, o número de si-
tes de compras coletivas do-
brou – são aproximadamente 2
mil atualmente. Por isso, cada
vez mais pequenos e médios
empreendedores sentem neces-
sidade de oferecer alguma pro-
moção desse tipo. Casos como
o de Cristina, no entanto, ser-
vem de alerta para a necessida-
de de planejamento dessas pro-
moções para que o investimen-
to tenha o retorno desejado.

“A primeira coisa que uma
empresa precisa entender é
que o cliente da compra coleti-
va é caçador de promoções e di-
ficilmente será fidelizado. Es-

sas ações devem ser usadas co-
mo forma de desovar estoque
ou fazer fluxo de caixa rápido”,
afirma Gil Giardelli, professor
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM).

E foi justamente para atrair
consumidores nos meses de
menor movimento que a rede
de lanchonetes Mega Matte pla-
nejou uma promoção em sites
de compras coletivas: desconto
de 50% em um combinado de
salgado, bebida e sobremesa. A

estratégia funcionou e os 11 mil
cupons vendidos garantiram o
aumento das margens de lucro
no período. “Junto com a ofer-
ta, os clientes consumiam tam-
bém outros produtos da loja”,
conta o diretor de marketing
da rede, Alexandre Caruso.

O sucesso da ação fez com
que a empresa repetisse a estra-
tégia meses depois, resultando
em mais 7 mil cupons vendi-
dos. “Se eu fosse divulgar a mi-
nha empresa para o mesmo nú-
mero de pessoas de outra for-
ma, custaria uma fortuna. Com
a ação nos sites de compra cole-
tiva, a divulgação sai pratica-
mente de graça”, diz Caruso.

A propaganda da pequena
empresa para muitas pessoas a
um custo baixo é, de fato, um
grande benefício desse tipo de
mídia. Mas a ação só funciona
se a promoção for adequada ao
público do empreendimento,
caso contrário, o estabeleci-
mento corre o risco de amargar
resultados ruins.

“Nós vemos hoje uma infini-
dade de promoções semelhan-

tes em todos os sites, o que
mostra total falta de planeja-
mento estratégico”, explica
Francisco Britto, especialista
em marketing.

“Oferecer um serviço extra
em vez de desconto ou uma so-
lução para algum problema do
consumidor são ações que tra-
zem mais resultado”, sugere.
“Não adianta um hotel na praia
oferecer desconto na diária ape-
nas no meio da semana e duran-
te a baixa temporada”, conclui
o analista.

Manutenção
Após a promoção, os pequenos
empreendimentos também pre-
cisam bolar meios de fidelizar
o consumidor atraído original-
mente pelo desconto oferecido
por meio da promoção nos si-
tes de descontos.

“O relacionamento deve con-
tinuar depois da primeira visita
e outras vantagens devem ser
oferecidas para esse tipo de
cliente. Isso ajuda a criar fideli-
dade, rotatividade e fama no bo-
ca a boca”, finaliza Britto.
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Robson Tavarone,
do Ótima Oferta

Pequenos negócios agora
encaram as promoções
por meio de cupons como
uma ferramenta barata
para divulgar sua marca

Eficiente. Caruso conta que ação vendeu 11 mil cupons

“Solucionar
um problema
do consumidor
funciona mais
do que só dar
descontos”

Francisco Britto,
especialista
em marketing
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