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Examinados friamente, os números pa-
recem expor um momento não muito 

favorável para o segmento das compras 
coletivas, há pouco mais de um ano imer-
so em espantoso boom. Afinal, o fatura-
mento no primeiro semestre deste ano — 
R$ 732 milhões — foi apenas 2% superior 
àquele realizado no mesmo período de 
2011, mostra o InfoSaveMe (ferramenta 
de monitoramento do mercado de com-
pras coletivas desenvolvida pelo SaveMe 
em parceria com o e-bit). Simultanea-
mente, a subida do e-commerce no País, 
diz o próprio e-bit, atingiu robustos 26%.

Tais números devem, porém, ser enca-
rados com algumas ressalvas. O segmen-
to é ainda novo no País — o pioneiro Pei-
xe Urbano tem por volta de dois anos —, 
e seria difícil manter indefinidamente o 
vertiginoso ritmo anterior de expansão. 
Além disso, houve um processo de conso-
lidação. Desapareceram muitos sites me-
nores e restaram nesse mercado, basica-
mente, as operações mais estruturadas.

Mesmo esses grandes sites de compras 
coletivas investem em um modelo diver-
sificado de negócios. O Click On posicio-
na-se agora na operação de “e-commerce 
de ofertas”. O que significa, entre outras 
coisas, ampliação do espaço destinado às 
ofertas nacionais, geralmente relaciona-
das a produtos de maior valor agregado 
e a variados mercados, como  turismo. 

Diferentemente daquelas relacionadas 
a serviços de restaurantes ou academias,  
as ofertas nacionais permanecem válidas 
por mais tempo, não exigem quantidades 
mínimas de compradores para ser viabili-

Compras coletivas buscam 
novas fontes de receita
Passada a euforia com sites desse segmento,  
empresas ampliam oferta de produtos e serviços 

por antonio carlos santomauro

pra coletiva com serviços de reserva onli-
ne em restaurantes e delivery online, de-
correntes, respectivamente, das compras 
feitas este ano das operações Zuppa e O 
Entregador (esta última, já reposicionada 
como Peixe Urbano Delivery).  

Há ainda muito espaço para desen-
volvimento também na compra coletiva, 
ressalta Letícia Leite, diretora de comu-
nicação do Peixe Urbano. Para o endosso 
dessa tese, ela cita a aquisição, anunciada 
em março, do então concorrente Grou-
palia. Essa combinação entre serviços e 
compra coletiva, afirma Letícia, é coeren-
te com a proposta original de permitir às 

pessoas explorarem o que há de melhor 
em cada cidade e de crença no poder da 
internet para conectar clientes e empre-
sas. “Compras coletivas farão parte des-
sa plataforma”, destaca.

Menos sites, mais marketing
A análise dos números do mercado 

de compras coletivas precisa considerar 
a redução da quantidade de players nes-
se mercado, recomenda Cris Rother, di-
retora de negócios do e-bit. “Já a quanti-
dade de operações de e-commerce vem 
crescendo, e avançando sobre novos seg-
mentos”, compara.

Atualmente, estima Gerson Rolim, di-
retor de comunicação da Câmara-e.net – 
(Câmara Brasileira de Comércio Eletrô-
nico), existem no Brasil menos de mil si-
tes de compras coletivas, e, no máximo, 
500 com alguma relevância. No início de 
2011, somavam mais de dois mil. E esse 
processo de enxugamento deve continu-
ar: “Creio não haver espaço para mais de 
cem, ou, no máximo, 200 sites”, projeta.

Rolim considera o tipo das compras 
coletivas não apenas viável, porém ago-
ra bastante saudável. “Em pouco mais 
de dois anos de existência, responde por 
próximo de 10% do mercado nacional de 
e-commerce”, ressalta o diretor da Câ-
mara-e.net. 

As operações de compras coletivas po-
dem atualmente obter receitas atuando na 
área de mídia, do modo do Click On, com 
background recentemente comercializa-
do para o Itaucard.  “Em maio, quando co-
memoramos o segundo aniversário, ven-
demos dois automóveis Smart com enor-
mes descontos”, exemplifica Ribenboim.

Quando completou o segundo ano de 
vida (em março), o Peixe Urbano vendeu, 
por R$ 0,02 a unidade, enorme quantida-
de de produtos e serviços, de aluguel on-
line — de DVDs a smartphones. Recen-
temente, desenvolveu ação denominada 
Maré de Prêmios, na qual distribuiu mais 
de R$ 100 mil em artigos do setor de via-
gens e produtos eletrônicos.

O Peixe Urbano hoje cria negócios via 
parcerias duradouras com grandes mar-
cas. Destaque: “Estamos com ação con-
junta junto a Azul, que ofereceu descon-
tos nos voos para nossos clientes”, con-
ta Letícia.

zadas, e podem — já revela o nome— in-
teressar a clientes de quaisquer regiões, 
e não apenas de uma cidade específica.

O modelo característico da oferta rápi-
da, explica Guilherme Ribenboim, CEO 
do Click On, é muito caro, pois, entre ou-
tras coisas, requer grandes equipes em 
constante busca por ofertas. O Click On 
mantém ainda essa forma comercial, e, 
de acordo com Ribenboim, combinan-
do-o com as ofertas nacionais, deve este 
ano registrar aumento bem significativo: 
“Esperamos algo próximo aos 25% previs-
tos para o crescimento do e-commerce”.

O Peixe Urbano hoje associa a com-

Categoria com maior faturamento 
nesse mercado, o turismo parece 
ser a atual menina dos olhos dos 
provedores de compras coletivas, com 
as ofertas colocadas entre as mais 
destacadas em sites semelhantes ao 
Peixe Urbano e Click On.

Com atuação específica nesse 
segmento, o site Viajar Barato 
realizou em 2011 vendas totais de R$ 
25 milhões, com estimativa de, este 
ano, dobrar tal montante, assegura o 
diretor Luiz Vieira.

Para ele, o aumento do comércio de 
turismo via compras coletivas decorre 
da conjunção de vários fatores: 
nesse segmento os sites conseguem 
obter tíquetes médios maiores, 
essa modalidade comercial amplia 

Turismo em alta
o acesso a um sonho de consumo dos 
brasileiros: a viagem; e são altamente 
perecíveis os estoques com os quais 
trabalha o trade turístico. “Uma noite 
vaga em um apartamento de hotel é 
um valor perdido que não volta, o que 
estimula a concessão de descontos”, 
exemplifica.

O foco do Viajar Barato nesse 
segmento, crê Vieira, favorece-o 
no confronto com as operações de 
compras coletivas dedicadas a um 
portfólio amplo e diversificado de 
produtos e serviços. “As pessoas não 
querem mais receber e-mails genéricos, 
repetitivos, enviados em quantidades 
excessivas”, justifica.

Para Cris Rother, do e-bit, o 
consumidor de compras coletivas —

compras coletivas no primeiro semestre de 2012
categorias com mais participações no faturamento

Hotéis e viagens 26,6%

Produtos 24,6%

Saúde e beleza 18,9%

Restaurantes 14,5%

categorias com mais participação no total de cupons comercializados

Restaurantes 30,8%

Produtos 22,5%

Saúde e beleza 20,8%

Entretenimento 10%

categorias com mais tíquetes médios

Hotéis e viagens R$ 349,25

Cursos e aulas R$ 96,16

Esporte R$ 81,27

Produtos R$ 65,56

O total de 61% dos que realizam compras coletivas são homens; a faixa etária com mais  participação  
nesse público —  22% — tem entre 25 e 29 anos; 36% concluíram ensino superior

Fonte: InfoSaveMe / e-bit

antes em maior número feminino, 
com destaque da classe C — tem, no 
momento, perfil (veja quadro) capaz 
de impulsionar significativamente a 

venda de produtos turísticos por essa 
modalidade comercial: Na verdade, ela 
destaca: “Esse público tende a ampliar 
o consumo de produtos de maior valor”.

Luiz Vieira, do Viajar Barato: vendas totais chegaram a R$ 25 milhões em 2011
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