
Comoperação emmais de 100 ci-
dades naAmérica Latina fica difí-
cil dizer que o PeixeUrbano ain-
da é uma startup (modelo de em-
presa jovem, recém-criada ou
ainda em fase de organização).
Mesmo diante das dúvidas, a

empresa comemora o prêmio
que recebeu do The Crunchies
Award, uma dasmais importan-
tes premiações do setor, como
melhor startup internacional.

Mas na visão de Julio Vascon-
cellos a sensação ainda é ames-

ma. “Não queremos perder esse
cultura e sentimento de star-
tup”, desabafou.

O Peixe Urbano foi a primei-

ra empresa de compras coleti-
vas na América Latina a receber
o prêmio, abrindo as portas pa-
ra um mercado que continua
crescendo aceleradamente.
O levantamento feito pela In-

foSaveMe mostrou que as com-
pras coletivas registram fatura-
mento de R$ 138 milhões em
março deste ano.
No período, foram vendidos

cerca de 2,725 milhões de
cupons, que tiveram ticket mé-
dio de R$ 50,73. ■ R.P

Em um prédio na Avenida Pre-
sidente Vargas talvez exista o
maior “aquário” que a cidade
já viu, o escritório do Peixe Ur-
bano. Na sede do site de com-
pras coletivas, em pleno cen-
tro do Rio de Janeiro, as seme-
lhanças com o Facebook não
são mera coincidência já que
basta conhecer a história do si-
te carioca para ver um pouco
de Mark Zuckerberg nos sócios
Alex Tabor, Julio Vasconcellos
e Emerson Andrade.
O trio brasileiro se conheceu

durante passagem pela Univer-
sidade de Stanford, enquanto
Zuckerberg fundou o Facebook
junto com Dustin Moskovitz,
Eduardo Saverin e Chris Hu-
ghes, quando eram estudantes
da Universidade Harvard.
E as semelhanças de Vascon-

celos, presidente do Peixe Ur-
bano e ex-funcionário do Fa-
cebook, com seu antigo chefe
não param por ai. Um pouco
mais velho, atualmente com
31 anos, contra 27 do america-
no, ambos aparentam um ar
juvenil mas que se torna mui-
to adulto quando falam de ne-
gócios.
Hoje com 20 milhões de

usuários e atuação em seis paí-
ses da América Latina, o Peixe
Urbano já proporcionou uma
economia superior a R$ 1,5 bi-
lhão com suas ofertas. Já o Fa-
cebook, registrou mais de
US$ 1 bilhão em receita duran-
te o primeiro trimestre e viu o
número de usuários brasilei-
ros crescer 180% em um ano,
chegando à marca de 45 mi-
lhões no fim de março.

Expansão
O site de compras coletivas que
teve início em março de 2010,
assim como o Facebook em
2004, era um peixe pequeno
que logo virou um tubarão, se
tornando referência para outras
empresas. A operação que an-
tes era exclusiva no Brasil, co-

meçou a crescer com os novos
escritórios na Argentina, Chile
e México. “Não tivemos planos
específicos, mas esperávamos
que as coisas levassemmais tem-
popara acontecer”, comenta Ju-
lio Vasconcellos presidente do
Peixe Urbano.
O passo maior da empresa

ocorreu em março deste ano,
quando o Peixe Urbano anun-
ciou a aquisição do site de com-
pras coletiva Groupalia como es-
tratégia de expansão na Améri-
ca Latina. A compra do concor-
rente marcou a entrada em dois
novos países: Colômbia e Peru,
além da expansão de usuários
nas praças já atuantes. “Fica-
mos sabendo do interesse deles
(Groupalia) em sair da América
Latina para focar as operações
na Europa. Essa mudança foi
uma oportunidade para expan-
dir os negócios.”

Gestão
O rápido crescimento do Pei-
xe Urbano como startup exi-
giu que a empresa desenvol-
vesse soluções eficientes de
gestão. Para integrar a equipe
de mais de mil funcionários, a
companhia desenvolveu estra-
tégias criativas.
Todomês acontece os progra-

mas “Papo de Peixe” e “Mergu-
lho de Vendas”, onde os sócios
falam com os funcionários so-
bre estratégias da empresa. Os
mesmos programas acontecem
nos escritórios que estão fora do
Brasil.
Abusando da tecnologia, o

Peixe Urbano também convida
executivos de outras empresas
para falar sobre cases de suces-
so e incentivar a equipe. ■

“Nãoqueremosperder o sentimentode startup”

Divulgação

Peixe Urbano sai do aquário e
nada rumo a novos horizontes

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Com 20 milhões
de usuários e
atuação em seis
países, site já
proporcionou
economia superior a
R$ 1,5 bi com ofertas

INOVAÇÃO & GESTÃO

Com um histórico semelhante ao do Facebook, o site carioca de compras coletivas, que começou em um
escritório no Rio de Janeiro, atua hoje em seis países da América Latina aplicando um modelo de gestão inovador
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MERGULHO NOS NEGÓCIOS Com aporte de empresas, site ampliou operação para seis paises
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■ CONSUMO

Valor do faturamento
dos sites de compras
coletivas em março

R$ 138mi

Julio Vasconcellos: “Esperávamos que as coisas levassemmais tempo para acontecer”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




