
O internauta que navega pela re-
de já pode ver algumas novida-
des em formatos de compras on-
line. De carona no novo cenário
do mercado, começam a surgir
sites que atualizam as ideias e
outros que, apesar de dar des-
contos aos compradores, ten-
tam se distanciar do conceito.

Com o diferencial de ser o pri-
meiro site portal de compras fei-
to por leilão reverso, no O Ho-
landês, são as empresas que fa-
zem lances para conquistar um
grupo de clientes que se junta
para comprar determinado pro-
duto. Quando o prazo de sete
dias termina, vende a loja que ti-
ver dado o menor preço.

A ideia surgiu quando o fun-
dador, Brunno Galvão, que se
classifica como “pechincheiro
de marca maior”, teve que, pela
quinta vez, pesquisar para en-
contrar o melhor custo-benefí-
cio para reformar seu aparta-
mento. Ele percebeu que os si-
tes de comparação de preços
não consideram as lojas físicas
e, em geral, só mostram opções
com pagamento à vista. “Eu
pensei: e se... No O Holandês, é
o usuário que começa a constru-
ção da oferta. A partir do primei-
ro interessado, buscamos ou-
tros que queiram o mesmo pro-
duto para que as empresas
deem lances. A pessoa escolhe o
produto e paga”, conta Brunno,
que enfrentou problemas para

ver seu projeto no ar. “A entre-
ga do site atrasou e procurei in-
vestidores”, completa.

O primeiro lance é sempre
5% mais baixo do que o menor
valor encontrado na internet
“Temos parceria com o Busca-
pé - site de pesquisa de preços
em lojas nacionais e internacio-
nais. A compra pode ser parce-
lada em até 12 vezes”, diz Brun-
no. Ele explica que se o valor pa-
go no início for maior do que o
último lance, o dinheiro é de-
volvido aos clientes.

Já são mais de 170 lojas par-
ceiras em menos de um mês.
Na primeira semana, foram ven-
didos mais de dois mil produ-
tos. “Até o fim do ano, espera-
mos abrir 500 grupos e vender
5 mil produtos por mês. Como
nosso tíquete médio é de R$
787,00, movimentaremos R$ 9
milhões”, calcula, acrescentan-
do que a receita esperada é de
R$ 2 milhões. Atualmente, ape-
nas o Rio é atendido, mas a em-
presa entrará em São Paulo em

setembro e pretende estar em
16 estados até dezembro.

Há vantagens também para
as lojas que fazem os lances,
pois o valor pago pelos clientes,
mesmo que parcelado, é dado à
vista. “Elas pagam R$ 39,90 por
mês, após período experimen-
tal e uma pequena comissão so-
bre as vendas. Além disso, a en-
trega é por nossa conta”, diz
Brunno. Segundo ele, o investi-
mento inicial foi de R$ 100 mil.

Formula Off
Pensando em reformular a dinâ-
mica dos sites de desconto e ofe-
recer aos usuários sempre a me-
lhor oferta, entrou no ar, no
mês passado, o Formula Off.
Com formato simples, em que
os compradores se cadastram,
escolhem a oferta, imprimem o
tíquete e apresentam no estabe-
lecimento escolhido, o novo si-
te reedita os velhos cupons
americanos. “Olhamos modelo
de compra coletiva e percebe-
mos um atrito na entrada, pois
só é possível comprar com algu-
ma forma de pagamento on-li-
ne”, conta Antonio Santos Al-
ves, um dos sócios.

No site, o desconto é ofereci-
do e o cliente usa quando qui-
ser, dentro de um prazo pré-es-
tabelecido. O pagamento é fei-
to na hora da utilização, na for-
ma que a loja permitir. “Com is-
so, incluímos uma parcela que
tem acesso à internet, mas tem
medo de passar seus dados ou
não tem cartão”, afirma Anto-
nio. Os parceiros que colocam
suas ofertas pagam um preço fi-
xo, sem adicional sobre as ven-
das. Não é cobrada comissão de
eventos culturais.

Em duas semanas, o site ultra-
passou a marca de 10 mil cadas-
tros, meta para o primeiro mês.
“Esperamos 250 mil usuários e
receita de R$ 3 milhões até o
fim do ano”, conta Antonio,
que acrescenta que em pouco
mais de um mês, já são mais de
200 parceiros. O plano é dispo-
nibilizar o serviço em 16 esta-
dos brasileiros. Hoje, o site aten-
de dez cidades do Rio e de São
Paulo. “A ideia é seguir para Es-
tados Unidos, América Latina e
Portugal”, completa.

Com investimento de R$ 400
mil, feito pelos quatro sócios, en-
tre eles o ator e produtor cultu-
ral, Sergio Marone, o Formula
OFF está investido em recursos
como realidade aumentada, loca-
lização e QR Code para facilitar o
uso dos cupons. “Estas tecnolo-
gias são vitais para a implementa-
ção de outras estratégias que pla-
nejamos”, adianta Antonio. ■

Brunno Galvão
Fundador
do O Holandês
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Por que que eu fui
dormir ontem?

Sites chegam com
novas ideias no mundo
das vendas on-line
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Basicamente, há três tipos de empresas para se trabalhar, expli-
cava um grande chefe que tive. O primeiro é aquele em que você
acorda de manhã, coloca as mãos no rosto e pensa: Que chato!
Preciso ir ao trabalho hoje! O segundo é o tipo de empresa em
que você acorda, não pensa em nada e sai para trabalhar. E o ter-
ceiro é aquele em que você acorda, coloca as mãos no rosto e pen-
sa: Por que que eu fui dormir ontem? Estava tão legal o que esta-
va fazendo... Amanhã, você se você não se lembrar dessa passa-
gem, com certeza trabalha no segundo tipo de empresa. Mas se
lembrar, espero que abra um sorriso com a pergunta que fará a si
mesmo. Neste caso, é provável que esteja empreendendo ou
atuando ao lado de um grande empreendedor.

Estes empreendedores ambicio-
nam organizações grandiosas,
que independentemente do seu ta-
manho, têm grandes propósitos.
Foi isto que atraiu o jovem Steve
Wozniak para a HP em 1973. Bill
Hewlett e David Packard não só
criaram o mito da empresa de ga-
ragem, onde a HP nasceu em
1939, como até o próprio Vale do
Silício, já que a história de ambos
é replicada até hoje na região.
Eles também foram os responsá-
veis pelo desenvolvimento de um
tipo de cultura organizacional que
hoje é aclamada em empresas co-
mo Google, Ideo e Facebook. Se o
Google hoje permite que seus cola-

boradores utilizem parte do tempo para desenvolver projetos pró-
prios, há 60 anos, Bill e David davam folgas às sextas-feiras para
que seus engenheiros pensassem em novas ideias. Se agora a Ideo
defende que é preciso errar cedo para ter sucesso rápido, naquela
época, eles perdoavam e até incentivavam as falhas dos seus cola-
boradores. Se você não estiver cometendo muitos erros, provavel-
mente está inovando pouco — costumavam dizer. E se agora Mark
Zuckerberg do Facebook tenta ser um cara bacana, tratando seus
funcionários como amigos, Bill e David já faziam questão de ter
uma empresa, literalmente, de portas abertas para que todos tives-
sem acesso a todos e a tudo em ambiente de ajuda mútua. A genti-
leza dos dois era tamanha que certa vez, já consagrados como em-
presários de sucesso, Bill recebeu a ligação de um adolescente de
12 anos que pedia uns componentes eletrônicos para seu projeto
escolar da 8ª série. Ele tinha achado o número na lista telefônica e
agora perguntava se aquele senhor era o dono da HP. Dias depois,
Steve Jobs recebia em sua casa as peças que tinha pedido.

Por tudo isso, Steve Wozniak amava trabalhar na HP. Gostava
tanto que ia para casa jantar e depois voltava para a empresa à noi-
te. Apesar disso, Wozniak se juntou àquele rapaz com cara de ado-
lescente da 8ª série para fundarem a Apple. Afinal, Jobs dizia que
não pensavam em ser o homem mais rico do cemitério. Queria ir
para a cama à noite acreditando que tinha feito algo maravilhoso na-
quele dia. Era o mesmo discurso de Bill e David quando fundaram a
HP. Eles queriam construir uma empresa que contribuísse para um
mundo melhor, não um criar império ou uma fortuna fantástica. E
assim, Jobs e Wozniak dormiam pouco mas se divertiam muito
criando produtos que até hoje tiram o sono de muita gente.

Você não precisa trabalhar nestas empresas para se sentir feliz
e motivado todas as manhãs. Se abrir um sorriso amanhã, já atua
em uma empresa assim.

Mas se você ainda sonha com uma empresa destas, lembre-se
que o primeiro passo para realizar seu sonho é... acordar! ■

“Até o fim do ano, esperamos
abrir 500 grupos e vender
5 mil produtos por mês.
Como nosso tíquete médio é
de R$ 787,00, movimentaremos
R$ 9 milhões”

O Holandês inova com o leilão
reverso e o Formula Off reedita
os velhos cupons de desconto
disponibilizados on-line

CENÁRIO PROMISSOR

O Holandês e Formula Off mostram 
que a fase de estagnação foi superada

O HOLANDÊS FORMULA OFF

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

INVESTIMENTO
ATÉ O MOMENTO

FATURAMENTO ESPERADO
ATÉ DEZEMBRO

NÚMERO DE PARCEIROS

ÁREA DE ATENDIMENTO

1º/AGO/2012

Rio de Janeiro

1º/JUL/2012

Dez cidades

R$ 100 mil

R$ 2 milhões

Mais de 170Mais de 170

Mais de 2 milMais de 2 mil Mais de 10 mil*Mais de 10 mil*

Mais de 200Mais de 200

R$ 4 milhões

R$ 400 mil

NÚMERO DE CADASTROS
NÚMERO DE

PRODUTOS VENDIDOS

Fonte: empresas       *Número atingido nas duas primeiras semanas

Há três tipos de
empresas para
trabalhar: a que você
acorda e pensa “que
chato”; a que você
não pensa em nada
e a que você pensa:
“por que que eu fui
dormir? Estava
tão legal trabalhar”

MARCELO NAKAGAWA
Professor e coordenador
do Centro de Empreendedorismo do Insper
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




