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s sites de compras coletivas 
caíram no gosto do inter-
nauta brasileiro. Mas longe 
de ser somente uma opção 
para a compra de serviços 
e produtos para o consu

midor, os sites coletivos começam a interessar 
também as marcas já consagradas. "Não há 
dúvida de que se trata também de uma ótima 
ferramenta de marketing para consolidar con
ceitos e marcas", afirma o diretor de marke
ting e-commerce do Walmart Brasil, Roberto 
Wajnsztok. A rede de hipermercados está pre
sente em mais de 20 sites de compras coletivas 

com promoções e descontos. "0 Waimart tem 
como objetivo oferecer sempre o menor preço 
para o consumidor e a presença nos sites de 
compras coletivas tem um papel fundamental 
no fortalecimento desse conceito", afirma o 
executivo. "Tanto o Waimart como os sites têm 
em comum um modelo de negócio com des
contos agressivos e isso é sem dúvida um fator 
positivo nessa parceria", completa. 

0 que se percebe nessas ações é uma perso
nalização dos cases. "Cada cliente, cada ação, 
é pensado de forma individual, personaliza
da", conta a diretora do Peixe Urbano, Letícia 
Leite. Ela lembra que os sites de compras cole

tivas são uma forte opção de comunicação das 
empresas com o consumidor, "em um primeiro 
momento há o envio do e-mail e hoje o Peixe 
Urbano possui uma base de aproximadamente 
12 milhões de usuários em todo o Brasil". Além 
disso, o site também está presente nas princi
pais redes sociais com 750 mil seguidores no 
Facebook, cerca de 200 mil no Twitter e mais 
de 20 milhões de acesso ao site por mês. "Esses 
números reúnem um público amplo e qualifi
cado, com poder aquisitivo e, principalmente, 
que está acostumado a comprar pela internet, 
além, é claro, de já estar predisposto a receber 
as ofertas, pois o cadastro é voluntário. Então, 
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de alguma forma, quem recebe tem um interes
se por aquilo", afirma a executiva. 

"Acreditamos que o nosso site sempre foi 
considerado também um espaço de mídia 
propriamente dita", afirma o CEO do Groupon 
Brasil, Florian Otto. "Inclusive, esse é um dos 
principais diferenciais dos sites de compras 
coletivas, que também podem funcionar como 
uma importante ferramenta de marketing para 
ampliar a visibilidade dos parceiros sem custos 
adicionais", completa o executivo. Isso é possí
vel uma vez que os sites de compras coletivas 
faturam uma comissão sobre o total do que é 
vendido na ação, "isso, de certa forma, permi
te que pequenas e médias empresas também 
possam participar dos sites, pois não é preciso 
investir uma verba alta para colocar a ação em 
prática, além, é claro, de se mensurar os resul
tados", afirma Letícia, do Peixe Urbano. 

"Os nossos parceiros não avaliam o resulta
do das ações apenas no impacto de audiência. 
Temos várias outras métricas que são mais im
portantes como fãs em redes sociais, 'viraliza-
ção' da marca, mídia espontânea, e, principal
mente, aumento da base de clientes e a oportu
nidade de criar um próprio programa de CRM. 
As empresas estão buscando mais esse modelo 
de negócios", comenta a diretora de marketing 
do ClickOn, Claudia Woods. 

Para ela, o site já nasceu como um poderoso 

canal de mídia. "Em menos de três meses falá
vamos com mais de um milhão de clickoneiros 
por dia. Porém, o foco durante o primeiro ano 
de vida foi divulgar pequenos e médios negó
cios, uma vez que para esses empresários, o 
ClickOn é uma oportunidade única de divul
gar o seu negócio podendo mensurar o retorno 
e sem assumir risco associado à compra tradi
cional de mídia", completa a executiva. 

Ela conta que percebeu uma mudança no 
perfil das empresas participantes com a chega
da de grandes marcas ao site. "Recentemente, 
entramos na mira de grandes marcas em bus
ca de mídias alternativas e inovação. Afinal de 
contas, quantas mídias têm o poder de impac-
tar mais de dez milhões de usuários por dia 
além do tráfego ao site que chega a 30 milhões 
de visitas no mês?", questiona. 

E de fato, algumas grandes marcas começam 
mesmo a testar a eficácia e a eficiência dos sites 
de compras coletivas. No próprio ClickOn, Clau
dia conta que recentemente foram feitas duas 
ofertas de veículos. "Na primeira vendemos um 
Mini One (BMW) e logo em seguida três Smarts 
conversíveis, da Mercedes-Benz. Em ambos os 
casos utilizamos a força das mídias sociais, da 
mídia online e da nossa base para divulgar a 
oferta, visando estreitar o relacionamento com 
o e-consumer. Resultado: as ofertas foram um 
sucesso, em um segundo tivemos 30 intenções 
de compra para os quatro carros", conta. 

Segundo ela, durante a ação a página do 

Facebook do site ganhou 20 mil novos fãs, e 
hoje já conta mais de 450 mil pessoas. "Apesar 
do receio inicial de as marcas ofertarem seus 
carros com descontos agressivos, o case com
provou que o buzz gerado aumentou o índice 
de desejo desses automóveis e agregou valor às 
marcas", afirma Claudia. 

O Groupon também teve uma experiência 
parecida com a oferta de um Mini Cooper One. 
"Foi uma parceria pioneira que o GroupOn fez 
com a BMW para vender um automóvel no site 
e a venda de um carro em página de compras 
coletivas era algo inovador no Brasil naquele 
momento", comenta Otto. "Há outros cases que 
demonstram isso, mas, resumidamente, os si
tes de compras coletivas podem ser ferramen
tas de mídia muito interessantes se suas poten
cialidades forem bem aproveitadas", completa 
o executivo. 

Na área de entretenimento, o ClickOn fez 
uma parceria com a rede de cinemas Kinoplex 
e, em três dias, com desconto de 75%, foram 
vendidos 102.455 ingressos. 

"Outro case é do Walmart que, mesmo pos
suindo seu próprio e-commerce, ainda utiliza a 
plataforma do ClickOn para aumentar sua base 
de usuários e ofertar produtos com preços mais 
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agressivos que no seu próprio site", conta a exe
cutiva do ClickOn. 

A rede de hipermercados já realizou dezenas 
de ações em sites de compras coletivas com 
ofertas que vão de Umidificador, com a ven
da de 3.509 unidades em três dias, a conjunto 
de panelas, com mil unidades em 12 horas de 
ofertas. 

Outra companhia que investiu em ações em 
sites de compras coletivas foi a Coca-Cola Bra
sil por meio da marca Coca-Cola Light Plus. 
"Estamos sempre observando as tendências 
e as oportunidades que surgem no merca
do", comenta a coordenadora de marketing 
digital da Coca-Cola Brasil, Patrícia Pieranti. 
Ela conta que no lançamento da Coca-Cola 
Light Plus, a companhia tinha dois objetivos: 
retomar as pessoas que já eram fãs da marca 
e atrair novos consumidores. "Percebemos 
que os visitantes dos sites de compra coletiva 
também compram por impulso e isso nos fez 
montar junto com a equipe do Peixe Urba
no uma promoção com o objetivo de gerar a 
experimentação do novo produto", afirma a 
executiva. A ação consistiu na venda de 24 
latinhas de Coca-Cola Light Plus por R$ 5. 
Foram vendidos mais de 5,8 mil cupons num 
final de semana. Toda a negociação foi feita 
entre o fabricante local, a Rio de Janeiro Re
frescos e o Peixe Urbano — uma característica 
dessas ações, uma vez que não há a presença 
de agências nas negociações. "Todas as ações 
são pensadas e fechadas entre a equipe do 
Peixe Urbano e um representante da empre
sa", lembra Letícia, prática também utilizada 
pelos outros sites de compras coletivas. 

Solidariedade 
Neste ano, a campanha de divulgação do 
McDia Feliz, do Instituto Ronald McDonald's, 
ganhou o reforço do Peixe Urbano. "Fomos 
procurados pela equipe do Peixe Urbano 

com a proposta de vender os cupons pelo 
site, mas sem o desconto da comissão. Com 
isso, todos os cupons vendidos tiveram a 
renda total direcionada para a instituição", 
conta a gerente de mobilização social do Ins
tituto Ronald McDonald's, Ana Nicolini. 

Para ela a parceria deu ótimos resultados, 
"percebemos um aumen
to de 36% no número de 
visitas no site do instituto 
quando a primeira fase da 
campanha entrou no ar", 
relata a executiva. Isso 
aconteceu nos dias 3, 4 e 
5 de agosto ainda sem as 
mídias programadas para 

a ação: TV, rádio, cinema e internet. "Esse 
aumento no site do instituto mostra força 
que esses sites possuem, pois não tínhamos 
mídia nenhuma sobre a ação quando essa 
etapa entrou no ar", completa Ana. Nesse 
primeiro momento, cerca de três mil cupons 
foram vendidos no site com o valor de R$ 
9,75, sendo que em Belém (PA) o valor é de 
R$ 11,25 e Manaus (AM), R$ 11,50. "Foi um 
verdadeiro desafio, uma vez que, diferente
mente do que as pessoas estão acostumadas 
nos sites de compra, não tinha o desconto, o 
que descaracterizava o modelo de negócio 
dos sites, mas mesmo assim foi um suces
so", afirma a executiva. 

A segunda fase da campanha aconteceu 
nos dias 21, 22 e 23 de agosto, "mas toda a 
campanha de divulgação já estava no ar, en
tão não é possível avaliar a importância da 
ação no Peixe Urbano nessa fase da ação", 
comenta Ana. Em 2010, a campanha arreca
dou cerca de R$ 13 milhões e a expectativa 
para 2011 é atingir os R$ 14 milhões. 

Ana conta que além da venda dos cupons, 
as informações obtidas com o Peixe Urbano 
ajudou muito a preparar os restaurantes para 
a demanda. Entre outros cases do Peixe Ur
bano tem a venda de 5.108 cupons para três 
meses de locação de DVD na Blockbuster On
line por R$ 3. Há também a ação em parce
ria com a Vivo com a venda de 5.311 cupons 
para o Viva Conectado e Navegue Sem Limi
tes com 85% OFF em Smartphone LG P350 
no Plano Vivo Smartphone 60 (de R$199 por 
R$29) com frete grátis. Já na área de gastro
nomia, foram mais de 12,7 mil cupons de 
64% de desconto em uma Pizza Grande + 
uma Porção de Breadsticks Pepperoni de 2a a 
5a feira no SuperDelivery da Pizza Hut, de R$ 
65,90 por R$ 24. 

"Não há dúvida de que hoje a mídia online 
está cada vez mais concorrida e a busca por 
um inventário diferenciado é contínua. Por 
isso, acredito que começaremos a ver, cada 
vez mais, as empresas buscando os sites de 
compras coletivas, incluindo aí o ClickOn 
para inovar", comenta Claudia, diretora do 
site. "Em uma ação o cliente consegue dife
rentes tipos de visibilidade, seja por campa
nhas de e-mail marketing, no nosso site, por 
meio das mídias sociais", completa. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 34, p. 36-39, nov. 2011.




