
Maturidade precoce? 
Em dois anos, sites de compras coletivas conquistam o usuário brasileiro 
e já movimentam quase R$ 150 milhões mensais 

"A adesão dos 
consumidores ao 

mercado de 
compras coletivas 

foi muito rápida no 
mundo todo, 

inclusive no Brasil. 
Acredito que a 

razão reside 
na atratividade 

do modelo tanto 
para empresários 

como para 
consumidores" 

PATRICK SCHMIDT 
DO GROUPON 

possível atingir a 
maturidade em apenas 
dois anos? Se falamos 
do acelerado mercado 
de compras coletivas 
no Brasil, 

possivelmente a resposta é sim. 
Desde que os primeiros grandes 
players abriram operações no País, 
em meados de 2010, e após uma 
demanda explosiva, observa-se nos 
números desse mercado um misto 
de faturamento sólido e crescimento 
sustentável. 

Segundo dados compilados pelo 
InfoSaveme, serviço que monitora 
mais de 400 sites de compras 
coletivas em atividade no Brasil, o 
setor faturou R$ 148,6 milhões só 
no mês de maio, com 2,1 milhões 

de cupons vendidos a um ticket 
médio de R$ 69,12. Um mês 
antes, o faturamento havia sido de 
R$ 142 milhões. Em março, R$ 
138 milhões. Só em 2011 foram 
20,49 milhões de pedidos com 
faturamento de R$ 1,6 bilhão, e 
quase 10 milhões de novos 
consumidores. 

"A adesão dos consumidores 
ao mercado de compras coletivas 
foi muito rápida no mundo todo, 
inclusive no Brasil. Acredito que a 
razão reside na atratividade do 
modelo tanto para empresários 
como para consumidores", explica 
o vice-presidente para América 
Latina do Groupon, Patrick 
Schmidt. "Conforme esses 
negócios se tornam maduros, os A ut
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HEITOR CHAVES, DO 
SAVEME: EM DOIS 

ANOS O SITE 
PASSOU A SABER 

QUANTOS CUPONS 
VAI VENDER EM 

DETERMINADO DIA, 
HORARIO E PREÇO. 

O MERCADO 
NASCEU DO ZERO E 

FOI À R$ 1,6 
BILHÕES DE 

FATURAMENTO EM 
UM TEMPO MUITO 

CURTO, NO QUAL A 
CURVA DE 

APRENDIZADO TEVE 
QUE SER 

ACELERADA 

consumidores ficam mais 
conscientes e seletivos sobre o quê 
e onde comprar. Por isso ainda 
vemos um crescimento sólido em 
vendas e assinantes." 

Além de afastar o risco de 
bolhas econômicas, outra boa 
conseqüência da maturidade 
atingida pelo mercado de cupons é 
a própria relação com os 
estabelecimentos parceiros. Se de 
início boa parte deles sofreu com a 
falta de planejamento das ofertas -
que resultou em consumidores 
insatisfeitos e lojistas no prejuízo -, 
o aprendizado permitiu uma relação 
comercial mais sadia. 

"No começo, um site colocava, 
por exemplo, uma oferta de mil 
cupons de massagem de um 
pequeno estúdio. Ele não tinha ideia 
de quanto ia vender e se o lojista ia 
conseguir atender", explica Heitor 
Chaves, sócio-fundador do portal 
Saveme. "Nesses dois anos o site 
passou a saber quantos cupons vai 
vender em determinado dia, horário 
e preço. O mercado nasceu do zero 
e foi à R$ 1,6 bilhão de faturamento 
em um tempo muito curto, no qual 
a curva de aprendizado teve que ser 
acelerada." 

Esse princípio, segundo o 
empresário, valeu tanto para os sites 
quanto para os estabelecimentos, 
que começaram a entender como 
os cupons realmente funcionam e a 
desenhar melhor as ofertas. "Os 
estabelecimentos que lançaram 
mais de sete ofertas nesses anos 
são aqueles que hoje mais ganham 
dinheiro, pois aprenderam e 
continuam fazendo. Eles agora 
sabem que produto tem que mudar 
e como trabalhar com o consumidor 
quando ele chega na loja." 

T o d o s os gostos 
A e-bit, empresa do grupo 

Buscapé especializada em 
informações de comércio eletrônico, 
realizou em fevereiro uma pesquisa 
de satisfação do consumidor de 
cerca de 120 sites. Os resultados, 
segundo a empresa, revelam que o 
usuário diferencia com clareza o 
papel do portal e dos parceiros. 
Bares, casas noturnas e restaurantes 
são os produtos favoritos: em uma 
escala de 1 a 5, a nota média dada 
pelos compradores aos 
estabelecimentos que vendem esses 

itens ficou em 4,2. 
Em todas as categorias, o site 

em que a oferta foi comprada 
recebeu melhores avaliações do que 
os parceiros. Chegou-se a 
conclusão de que a probabilidade 
de o consumidor retornar ao site é 

10% maior do que a de voltar ao 
lojista. "Daqui para frente o setor 
deve se estruturar e se 
profissionalizar cada vez mais, 
seguindo o fluxo natural de 
polarização com os grandes players. 
Os pequenos deverão ser 
adquiridos ou atuar no long-tail, 
explorando a segmentação", explica 
a diretora da e-bit, Cris Rother. 

Para Heitor Chaves, do Saveme, 
a especialização é importante para 
aprimorar a curva de aprendizado de 
todos os envolvidos no negócio, e o 
segredo é saber trabalhar bem com 

os estabelecimentos. "Agregamos 
sites com apenas 20 ou 30 
parceiros, e que trocando as ofertas 
durante o mês conseguem viver 
tranquilamente. Eles sabem que tipo 
de ofertas precisam fazer, possuem 
uma boa base de e-mails e relação 
com o consumidor (SAC)", pondera. 

Conhecer bem o local em que 
se atua é outro fator a ser 
considerado, mesmo no caso de um 
gigante do setor. "Não existe 
mercado global para o Groupon", 
diz seu vice presidente para America 
Latina, Patrick Schmidt. "Cada país 
e cada cidade é diferente, com seus 
gostos e tendências. O Brasil é um 
dos maiores mercados do mundo, 
com mais de 21 milhões de 
assinantes que economizam 
aproximadamente R$ 2 bilhões em 
descontos nos últimos dois anos." 

Para ter sucesso na operação, 
os especialistas recomendam como 
primeiro passo a construção de uma 
eficiente infraestrutura de 
atendimento ao usuário. Muitas das 
reclamações são originadas por 

situações facilmente resolvidas. É 
importante ter atenção ao usuário, e 
uma vez que ele estiver fidelizado, 
as ofertas vão vender naturalmente. 
O primeiro passo é ter um 
atendimento e uma ferramenta que 
seja boa para o usuário. 

O segundo é escolher bem os 
estabelecimentos que ele vai 
trabalhar. Sempre conhecer o 
estabelecimento. Será que meus 
amigos gostariam de ir a esse 
estabelecimento? Esses são os 
pilares para montar um site hoje. 

EM DOIS ANOS OS SITES DE COMPRAS COLETIVAS 
APRENDERAM A ENTENDER 0 CONSUMIDOR. 
SABEM QUANTOS CUPONS VÃO VENDER EM 
DETERMINADO DIA, HORÁRIO E 0 PREÇO IDEAL 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 82, p. 36-38, ago. 2012.




