
A constante evolução da inter-
net gerou muitas oportunida-
des para diversas companhias
no mundo virtual e, ao mesmo
tempo, exigiu adaptações. An-
tes utilizada apenas como fonte
de busca ou consulta, hoje a in-
ternet já representa um impor-
tante canal de vendas.

O estouro de sites de com-
pras coletivas nos últimos anos
é uma prova concreta desse mo-
vimento. Inúmeras empresas se
aventuraram nesse segmento,
mas nem todas resistiram à for-
te concorrência. Foi o que acon-
teceu com o JuntouComprou.
com, criado pela agência de
marketing digital, Simples.

Lançado em agosto de 2010,
esse site de compras coletivas
ajudou a movimentar o ramo, si-
tuando-se logo nos primeiros
meses que estava no ar entre os
quinze mais acessados.

Mas o minuto de fama foi cur-
to demais. Em dezembro de
2010, o site desapareceu do ran-
king dos mais acessados.

“Nós poderíamos ter conti-
nuado na luta, mas percebemos
que o negócio era muito suscetí-
vel a problemas jurídicos e achá-
vamos que era brigar demais
com a galera que estava inves-
tindo pesado”, afirma Sabrina
Brito, presidente da Simples
Agência, que contava com mais
dois investidores.

Com isso, o investimento de
R$ 1,2 milhão previsto acabou
não sendo utilizado totalmente
nesse site e a Simples junto e os
dois investidores optaram por
abrir outro site, mas não de
compra coletiva. Foi então que
surgiu em maio de 2011 o e-Ni-
ght, plataforma de vendas de
ingressos para casas e bares do
Rio de Janeiro.

Neste sentido, Sabrina ressal-
ta, para ficar de pé no e-com-
merce foi necessário se diferen-
ciar no mercado enquanto negó-
cio e “assim ter realmente um
posicionamento inovador”.

Nesta onda de compras coleti-
vas navega o Click Cupom, no
ar desde o crescimento dessa
modalidade no Brasil.

Depois de dois anos atuando
nesse segmento e com resulta-
dos satisfatórios, mas também
com dificuldades, a empresa
lançou essa semana o serviço
de televendas para se adaptar
às formas do mercado.

“Veio muita tecnologia, que
não foi acompanhada pelo pro-
cesso de aprendizado das pes-
soas. Os sites de compras cole-
tivas estão um passo a frente.
Apesar do crescimento do
e-commerce o número de pes-
soas que entram na internet e
não compram por algum moti-
vo ainda é muito desproporcio-
nal em relação às que com-
pram”, comenta Mauricio Si-
mão, diretor de marketing do
Click Cupom.

Ele destaca que o serviço de
televendas começou a ser ideali-
zado a partir da percepção que
65% dos clientes do site não efe-
tivava a compra de uma oferta
por algum problema, seja por
conexão, pagamento ou mesmo
falta de confiança. Com isso, “o
televendas veio para humanizar
as compras e trazer para a inter-
net o nicho de pessoas que ain-
da estão fora”, avaliou Simão.

O ClickCupom fatura men-
salmente entre R$ 1,5 milhão e
R$ 2 milhões. A expectativa é
que o novo serviço incremente
as vendas em pelo menos 20%.

Apesar dos números favorá-
veis, o diretor de marketing do
Click Cupom pondera que os in-
vestimentos contínuos além da
proximidade com o consumidor
ajudam a empresa a se sustentar
no meio de tanta concorrência.
Para Simão, a falta desses dois
itens podem ser alguns dos moti-
vos que levaram inúmeros sites
de compras coletivas a sair des-
se segmento. “As pessoas foram
colocando ofertas e mais ofertas
sem consultar antes se o anun-
ciante tinha capacidade para
atender a demanda”, completa.

Como consequência desse
processo, o boom desses sites
não abriu somente uma janela
de oportunidades para empre-
sas no e-commerce como tam-
bém gerou inúmeros problemas
para os consumidores.

Neste contexto, o presidente
do Busca Descontos, Pedro Eu-
gênio, afirma que o grande pro-
blema é que as empresas não sa-
bem lidar da maneira adequada
com os descontos. “As empre-
sas têm que saber usar os des-
contos para vender, fazer di-
nheiro, crescer e motivar novas

compras, não fazer o que mui-
tos sites de compras coletivas fa-
zem de mandar cinco mil pes-
soas para um estabelecimento e
quebrar o lugar”, critica.

A questão é que além de dene-
grir a imagem do site de compra
coletiva, a fama desses lugares
que ofertam seus serviços está
caindo. “Ou seja, o objetivo des-
ses sites, de promover uma boa
experiência para os clientes e ga-
nhá-los futuramente, está se
perdendo”, completa o presi-
dente do Busca Descontos.

Por isso, o diretor de marke-
ting do Click Cupom ressalta
que um dos motivos para a sus-
tentação da companhia no mer-
cado é o conhecimento dos es-
tabelecimentos que ofertarão
seus serviços.

Para Eugênio, o grande desafio
para o empresário é perceber que
o que funciona hoje pode não fa-
zer mais sentido amanhã e ele
tem que se adaptar. “Por isso, é
importante o constante aprendi-
zado e atualização do mercado”.

Assim, Sabrina, da Simples
enfatiza que o e-commerce é
uma realidade mundial, mas pa-
ra o sucesso é fundamental que
os empresários entendam como
usar a velocidade da internet pa-
ra satisfazer e ganhar a confian-
ça do cliente. ■

Déborah Costa
dcosta@brasileconomico.com.br

Rodrigo Capote

Clientela
desafia sites
de compras
coletivas
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Para o sucesso do
e-commerce, é
fundamental que
os empresários
entendam como
usar a velocidade
da internet para
satisfazer e ganhar
a confiança do cliente

Sabrina Brito
Presidente da Simples Agência

Número de compradores é muito inferior
ao de acessos à internet, forçando
as empresas a investimentos contínuos
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Vendas têm salto de 31% na 
comparação anual
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A movimentação no e-commer-
ce brasileiro não é grande so-
mente no que diz respeito ao nú-
mero empresas e consumido-
res, mas também de executi-
vos. A migração de empresários
de outras áreas para o mundo
virtual é um movimento cada
vez mais presente.

Marcos Cavagnoli, vice-presi-
dente da Buscapé Financial Ser-
vices (BFS), empresa dedicada a
soluções de cobrança eletrôni-
ca, é um bom exemplo disso. De-
pois de 11 anos trabalhando no
mercado financeiro, ocupando
cargos nos bancos JPMorgan
Chase e Citigroup, o executivo
resolveu usar toda sua experiên-
cia no e-commerce.

Dados mais recentes da e-bit,
empresa especializada em infor-
mações do e-commerce, mos-
tram que o faturamento do co-
mércio eletrônico somou R$ 1,05

bilhão apenas na primeira quin-
zena de janeiro.

Segundo a empresa de pesqui-
sa, somente o setor de compras
coletivas tem hoje quase 9,7 mi-
lhões de usuários, faturando cer-
ca de R$ 30 milhões por sema-
na. E foram esses números ex-
pressivos que chamaram a aten-
ção de Cavagnoli.

Há um ano e meio no cargo, o
executivo avaliou que o grande
leque de oportunidades no mun-

do virtual chamou atenção, mas
ressalta também os desafios exis-
tentes no mercado. “Esse setor
gera uma série de vantagens e
desafios, já que possui outra di-
nâmica, maturidade e fora isso
tem que toda uma questão cultu-
ral diferente”, afirma.

Ele destaca que o bom momen-
to da economia brasileira favore-
ce essa movimentação entre os
executivos. “O governo tem con-
seguido evitar choques mais in-
tensos, isso dá segurança e o
e-commerce depende muito de
investimentos”, completa Cavag-
noli, revelando que outros execu-
tivos de outras áreas também se-
guiram seu caminho rumo à BFS.

“O segmento de digital com-
merce ainda é novo no Brasil e há
muito que crescer”, projeta Elia-
ne Escobar, diretora comercial
da Buscapé, vinda da Redecard.
Já Henrique Jozala, publicitário,
também acumula passagens por
grandes bancos, como Itaú Uni-
banco. “Vim pelo desafio e pela
possibilidade de conhecer um no-
vo mercado”, disse Jozala, analis-
ta de produtos sênior da BFS. ■

Marcos
Cavagnoli
Vice-presidente
da Buscapé
Financial
Services

Divulgação

O século 20 foi o palco da valorização da mulher nas em-
presas, o século 21 será o da valorização do feminino. Ain-
da estamos a caminho desta transformação, mas tudo indi-
ca que não tem volta. A maioria dos autores que faz previ-
sões sobre tendências no mundo dos negócios há muito
tempo inclui a ampliação da presença da mulher e das ca-
racterísticas femininas na liderança política, social e eco-
nômica da sociedade. Ser mulher é condição biológica e
ser feminina é uma condição social. Parece sutil a diferen-
ça, mas não é. As mulheres estão conquistando seu lugar
nos espaços tradicionalmente ocupados por homens nas
empresas e nessa trajetória, muitas mulheres agiram e
agem de forma masculina para se firmar na posição. Havia
pouco espaço para o feminino. O mundo do trabalho sem-
pre foi masculino e dos homens. A masculinidade está re-
lacionada a força, a iniciativa, a competitividade, a status,
a racionalidade, o seu locus é o espaço público.

A formação das características femininas e masculinas
remete ao inicio da evolução humana em que para sobre-
viverem, homem e mulheres assumiram funções diferen-
tes. Eles na condição de caçadores desenvolveram capaci-
dades de sistematização e habilidades funcionais, já as
mulheres que respondiam pelos cuidados com as crian-

ças e preparo dos ali-
mentos desenvolveram
as capacidades afetivas
e relacionais. Por isso,
pode-se afirmar que a
condição de gênero é
uma construção cultu-
ral. A sociedade estabele-
ce os gêneros pela sua
forma de distribuições
de responsabilidades e
define os espaços sociais
masculinos e femininos.
E isto persiste até hoje.

O espaço da mulher
sempre foi o doméstico.
As características da fe-
minilidade são a passivi-
dade, a empatia, a comu-

nicação, a beleza, a sensibilidade, e lhe foi reservado o am-
biente privado. A força do processo cultural é tamanha
que parece natural que meninas devam agir de forma femi-
nina e meninos agirem de forma masculina. Da mesma
maneira que por muito tempo foi natural a desigualdade
entre os gêneros estabelecendo um relação hierárquica de
poder que colocava a mulher numa posição de submissão.

Novos tempos. Atualmente a diferença é bem vinda,
deixa de ser desigualdade para se tornar complementar. O
masculino e o feminino são duas faces de uma mesma
moeda. Por ser uma construção cultural, os padrões mas-
culinos e femininos independem do sexo das pessoas. Es-
sas diferenças de comportamento, de modo de sentir e
pensar entre homens e mulheres enriquecem as ativida-
des realizadas de forma conjunta. As empresas fortemen-
te caracterizadas como masculinas estão sendo pressiona-
dos a mudar para sobreviver. E assim cresce cada vez mais
o número de mulheres que estão empreendendo e assu-
mindo a liderança com suas características femininas.

Os empreendedores que entendem essa realidade criam
para seus negócios um espaço empresarial mais acolhedor,
com maior flexibilidade nos padrões de trabalho, um am-
biente descontraído que valoriza as pessoas. Compartilha
de forma justa os resultados; promove relações democráti-
cas e participação nas decisões. Imprime um modelo femi-
nino na gestão. A travessia para o século 21 ainda não se
completou. Será necessária muita persistência, mas a con-
quista por um mundo masculino/feminino valerá o esfor-
ço. As empresas passarão a ser de fato um espaço de realiza-
ção. Parabéns aos homens e mulheres que descobrem a im-
portância da feminilidade no mundo dos negócios. ■

SEGUNDA-FEIRA
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A vez do feminino

Executivos migram
para o e-commerce

SEXTA-FEIRA
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“O governo tem conseguido
evitar choques mais intensos,
isso dá segurança, e o
e-commerce depende
muito de investimentos”

Momento econômico favorável
e crescimento expressivo
das vendas no mundo virtual
chamam a atenção dos
profissionais para o segmento

PESQUISA INFLAÇÃO INCORPORAÇÃO

A internet é a ferramenta
com maior poder de
influência na decisão de
compra dos consumidores.
Uma pesquisa global publicada
pela Fleishman-Hillard com
a Harris Interactive mostrou
que 66% dos consumidores
tiveram sua decisão de
compra influenciada pela web.
O mundo virtual superou ainda
os conselhos de amigos e
parentes (61%), e-mails (51%),
jornais (43%), televisão (42%),
mala direta (37%), revistas
e rádio, empatados com 28%.
Por isso, Carlos Cruz, diretor
do Instituto Brasileiro de
Vendas (IBVendas) afirma
que os vendedores precisam
desenvolver habilidades para se
adaptarem às novas ferramentas.
“O comércio precisa acompanhar
a evolução das tecnologias.
É preciso apostar nos
diferenciais e transformar
o produto em um objeto de
desejo, para que, conquiste
o comprador”, diz.

Os preços dos produtos do
e-commerce sofreram uma
desaceleração em fevereiro
deste ano, de acordo com
o Índice Fipe/Buscapé.
Os preços desceram 0,68%
no período, na comparação
com o mês anterior, em
uma cesta onde foram
pesquisados 151 produtos.
Deste total 83 aumentaram
0,46% na média de preços,
enquanto 68 tiveram
queda média de 1,1%.
Os produtos com queda de preço
tiveram grande influência no
índice geral porque representam
73% do peso total, e entre
eles se destacam: televisores
(-1,9%), celulares e smartphones
(-1,4%), micro systems (-5,1%),
lavadoras a jato (-2,1%)
e blu-ray player (-2,2%).
Na contramão, os produtos
que merecem destaque com
variações positivas foram freezer,
perfume, PC e fogão, com
crescimento de 1,5%, 1,6%,
0,7% e 0,4%, respectivamente.

O Peixe Urbano anunciou na última
semana a aquisição do site de
compras coletivas Groupalia como
estratégia de expansão na América
Latina. A compra do concorrente
marca a entrada do Peixe Urbano
em dois novos países: Colômbia
e Peru. “Vamos dar um salto
no crescimento, avançando em
10 vezes nossa atuação no México,
seis vezes no Chile e dobrar
as operações na Argentina”,
explica Letícia Leite, diretora
de comunicação do Peixe Urbano.
Mesmo aumentando as operações
para dois países, a aquisição
representa uma alta pouco
otimista para o site. A empresa
vai saltar de 17 milhões de usuários
cadastrados para 20 milhões.
A porta-voz justifica que “muitos
usuários têm cadastro nos dois
sites de compras coletivas”.
A longo prazo, a intenção do Peixe
Urbano é que a marca Groupalia
saia do mercado. Já o site do
Groupalia na Colômbia e no Peru
chamará Groupalia Peixe Urbano.
Colaborou Rafael Palmeiras

As empresas
caracterizadas como
masculinas precisam
mudar para
sobreviver. E assim
cresce o número
de mulheres que
estão assumindo
a liderança com
suas características
femininas

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Internet influenciana
decisãodecompra

Preçosnoe-commerce
recuamemfevereiro

PeixeUrbanoexpande
operaçõesnaAméricaLatina
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