
Autorregulamentação e ética são termos 

cada dia mais presentes nas discus

sões hoje estabelecidas pelas principais 

operações brasileiras de compras coleti

vas. Afinal, se esse mercado cresceu de 

maneira muito acelerada, também gerou 

inúmeras queixas de consumidores. Por 

exemplo, o recebimento de serviço com 

qualidade inferior à anunciada ou nem 

sequer sua entrega. 

Nos três primeiros trimestres do ano 

passado, somente o Procon de São Paulo 

registrou quase 600 dessas queixas. "Te

mos hoje uma comissão dedicada ape

nas ao comércio eletrônico: os sites de 

compras coletivas compõem um dos te

mas abordados por essa comissão" conta 

Andrea Sanchez, diretora de programas 

especiais do Procon-SP. 

Mas para Claudia Woods, diretora de 

marketing do site de compras coletivas Cli-

ckOn e coordenadora do Comitê de Com

pras Coletivas da Câmara-e.net, "proporcio

nalmente à quantidade de transações rea

lizadas pelas empresas de compras coleti

vas, o número de reclamações não é alto" 

E as quantias já associadas a essas 

transações são realmente elevadas: só o 

ClickOn vende diariamente mais de dez 

mil cupons de compras, e o Peixe Urba

no já comercializou mais de dez milhões 

em seus quase dois anos de existência. 

Atentos à necessidade de resguardar 

atividade já tão expressiva, os sites de 

compras coletivas começam a estrutu

rar mecanismos de autorregulamentação: 

recentemente, o Comitê de Compras Co

letivas da Câmara-e.net lançou um ma

nual de ética específico para eles — fu

turamente associado a um selo de qua

lidade — e uma cartilha para orientação 

de seus consumidores (www.camara-e. 

net/comprascoletivas). 

A própria criação do comitê de com

pras coletivas da Câmara e-net visa ins

titucionalizar e disciplinar esse mercado 

e é uma iniciativa recente: foi formaliza

da em junho de 2011, quase simultanea

mente ao surgimento da Associação Bra

sileira das Empresas de Compras Coletivas 

(Abecc). "Por ser novo, no início o modelo 

das compras coletivas gerou alguns pro

blemas. Agora, consumidores e fornece

dores estão mais familiarizados com esse 

modelo, e os problemas diminuíram" afir

ma Douglas Leite, presidente da Abecc. 

Regulamentação e refinamento 
Paralelamente aos esforços de autorre

gulamentação e associação, surgem ini

ciativas destinadas a normalizar juridica

mente a atividade dos sites de compras 

coletivas; caso do projeto 1.232/2011, em 

tramitação no Congresso. 

Mas a atual legislação, destaca Andrea, 

do Procon, já protege o consumidor no 

relacionamento com esses sites: "Ele es

tá resguardado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, com os mesmos direitos re

lacionados à compra em uma loja física." 

Além disso, enfatiza Claudia, do 

ClickOn, os principais players do setor 

estão muito atentos à necessidade de 

oferecer produtos e serviços capazes de 

atender às expectativas do público: "No 

ClickOn, temos uma equipe para checar 

previamente a estabilidade financeira e 

operacional dos fornecedores, e sua ca

pacidade de atender à demanda gerada 

por suas ofertas." 

Também o Peixe Urbano, diz a dire

tora de comunicação Letícia Leite, man

tém mecanismos destinados a selecio

nar e formatar cada uma de suas ofertas, 

acompanhando-as inclusive no proces

so pós-venda. "E, além da regulamenta

ção atual — que inclui o Código de De

fesa do Consumidor —, acreditamos no 

benefício da autorregulamentação para 

manter o alto nível de qualidade, confia

bilidade e satisfação dos usuários e em

presas desse mercado" acrescenta. 

Já Douglas, da Abecc, acredita em be

nefícios decorrentes de uma legislação es

pecífica, mas vê pontos positivos e pon

tos negativos no projeto em tramitação 

no Congresso. Um ponto positivo: a exi

gência de exibição de informações claras 

e detalhadas sobre as ofertas colocadas 

nos sites. Um ponto negativo: a exigên

cia de um período mínimo de seis meses 

de validade para os cupons vendidos por 

eles. "Isso inviabiliza, por exemplo, ofertas 

de teatro" destaca Douglas. Para ele, "no 

mercado das compras permanecerá ape

nas quem prestar serviço com qualidade" 

E parece já haver um refinamento des

se mercado: já atuaram no País em torno 

de 1,6 mil sites de compras coletivas, mas 

é hoje a metade desse número a quantia 

listada pelo InfoSaveMe (relatório esta

tístico elaborado pelo SaveMe, agrega-

dor de sites de compras coletivas do gru

po Buscapé). 

Não é possível dizer com certeza que 

os outros 800 sites antes listados tenham 

deixado de existir, pois, por questões es

pecíficas, eles podem estar temporaria

mente fora do ar. "Mas alguns provavel

mente deixaram de operar porque esse 

mercado hoje é muito mais profissional" 

observa Guilherme Wroclawski, sócio-di

retor do SaveMe. 

Ele prevê: "Esse mercado crescerá ago

ra pela combinação entre profissionali

zação, segmentação e maior presença de 

grandes marcas, como TAM e NetShoes, 

hoje parceiras do SaveMe em projetos de 

compras coletivas. Além disso, cresceu a 

quantidade de ofertas de produtos — an

tes quase inexistentes —, e isso agregou 

novo público a esse mercado" comple

menta Wroclawski. 

Mídia ou varejo? 
Essa questão, aparentemente concei

tuai, é capaz de impactar diretamente o 

relacionamento entre as compras cole

tivas e seu público. Afinal, qualificados 

como varejos, esses sites tornam-se cor-

responsáveis, juntamente com os forne

cedores dos produtos e serviços neles co

locados, pelos possíveis problemas e pre

juízos dos consumidores. 

E para Andrea, do Procon-SP, os sites 

de compras têm tal corresponsabilidade. 

Portanto, também podem ser acionados 

por consumidores insatisfeitos: "Site de 

compra coletiva não é só mídia, reúne 

ofertas de estabelecimentos comerciais, 

anuncia descontos vantajosos, e o con

sumidor paga por produtos ou serviços 

diretamente nesse site, que agrega sua 

marca e confiabilidade à oferta" justifica. 

Segundo ela, em reuniões com o Pro

con-SP, sites como Peixe Urbano, ClickOn, 

Groupon e Groupália "reconheceram ex

pressamente" ser também responsáveis 

pelas ofertas ali colocadas. 

Douglas, da Abecc, discorda desse po

sicionamento: "Não posso ser solidário 

com os fornecedores, presto apenas um 

serviço de marketing, assim como a Rede 

Globo, que também empresta sua marca 

a quem ali veicula comerciais" compara. 

O Peixe Urbano, por exemplo, é "veí

culo de mídia" qualifica Letícia. "Mas pro

curamos oferecer a melhor experiência 

possível a usuários e parceiros, pois para 

o modelo funcionar bem, e seguir cres

cendo no longo prazo, é imprescindível 

que todos ganhem" diz. 

No ClickOn, afirma Claudia, a preocu

pação com a imagem e com a satisfação 

do consumidor gera até uma atitude proa-

tiva na solução de demandas teoricamen

te referentes aos fornecedores: "Mesmo 

não sendo juridicamente responsáveis 

por eles, se detectamos problemas com 

um cliente de determinado fornecedor, e 

vemos que ele pode atingir outros clien

tes, por iniciativa própria contatamos es

ses clientes, cancelamos os cupons, e res

sarcimos quem os comprou." 
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