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na minha empresa,

no meu país,
no meu suor,
que tudo vai dar certo

e que não acredito sozinha.

SEBRAE 40 ANOS.
O NEGÓCIO É ACREDITAR.

Vera Lúcia, proprietária da
Pousada Kiriri-Etê, Urubici/SC.
Acesse o QR code e assista ao vídeo.

Você só chegou até aqui porque 
acreditou. Acreditou que o seu sonho
era maior que os desafios, que a sua 
vontade podia superar qualquer 
dificuldade. O Sebrae também acreditou. 
Juntos, conseguimos aprovar o Super 
Simples, transformamos o impossível 
em possível. Hoje você tem impostos 
integrados, melhores condições
para seguir em frente e muito
mais motivos para acreditar.

www.onegocioeacreditar.com.br    @sebrae    facebook.com/sebrae    0800 570 0800

“A subscrição
não oferece
experiência
de compra. É
conveniência
pura”
Fábio Mariano Borges,
professor da ESPM

Abandono
do clientevai
ser imediato
semretorno

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO

Esqueça os nichos tidos como
‘do momento’ e passe reto pe-
los segmentos que conquistam
o cliente pelo impulso. No negó-
cio de subscrição subentende-
se que o comércio virtual vai
além do item prometido no dia
e local combinados. Em outras
palavras: se a conveniência não
ficar clara para o consumidor, o
clube de assinaturas fracassará.

“Não tenha dúvida. Se o con-
sumidor não verificar resultado
imediato na conveniência, sen-
tir rápido na pele que a vida de-
le melhorou com a assinatura,
ele vai logo abandonar o negó-
cio e partir para outra”, afirma
Fábio Mariano Borges, especia-
lista em psicologia do consumo
e professor da ESPM.

Para o especialista, exceto pe-
lo conforto de ter algo que se
vai precisar todos os meses na
porta de casa, não há nenhum
fator psíquico que leve a pessoa
ao serviço de assinaturas.

“A assinatura não oferece
uma experiência de compra in-
teressante, também não é efi-
ciente para o consumo por im-
pulso. (A subscrição) é conve-
niência pura e precisa ser trata-
da assim”, afirma Mariano.

Dono de um agregador de clu-
bes de assinatura, o AssinaMe,
Fernando Nigri Wolff sabe dis-
so. Com 90 clientes, ele agora
pretende iniciar novas frentes,
justamente em áreas de forte
apelo de recorrência. “Estamos
negociando com diversos em-
presários. Vamos atrás de gente
que vende produtos para escri-
tório, ração para animais e até
água”, conta.

Fernando, aliás, desenvolveu
uma plataforma para empresas
que sequer estão presentes na
internet. “O objetivo do Assina-
Me é alcançar mil clubes em
dois anos. E a gente acredita
muito nesse mercado, que deve
crescer em negócios como pada-
rias e outras empresas offline,
que devem migrar para a assina-
tura online”, afirma Anthony Ei-
gier. Ao lado de Cesar Mufarej,
ele administra a Tree Labs, ace-
leradora que atualmente é sócia
do AssinaMe.

Rogério Salume é fundador
do Clube W, serviço que este
ano responderá por 35% do fatu-
ramento estimado em R$ 60 mi-
lhões da loja virtual Wine, espe-
cialista em vender vinhos.

O empresário segue à risca a
proposta de valor agregado, por
isso, mantém uma equipe de es-
pecialistas viajando pelo mun-
do atrás dos rótulos que serão
oferecidos aos 20 mil associa-
dos. Além das garrafas, o clien-
te também recebe uma revista
que trata da história dos vi-

nhos, vinícolas e seus fundado-
res. “É uma confraria em que,
além do produto, falamos do vi-
nho. E a gente também garante
uma vantagem de até 40% para
o cliente, já que fechamos nos-
sos pedidos em quantidade e
com antecipação”, conta.

A economia, aliás, é para o
francês Olivier Grinda o princi-
pal chamariz do seu site. O
Shoes4you começou a vender
sapatos há um ano e hoje tam-
bém trabalha com bolsas e reló-
gios. Tudo por R$ 99 ao mês.

“Meu produto não é de neces-
sidade. Mas é moda. E no mode-
lo de subscrição, conseguimos
preços muito bons”, conta. “O
custo de fabricação de sapatos
é relativamente baixo, mas as
marcas que trabalham no vare-
jo tradicional têm um custo al-
to porque não conseguem me-
dir o que vai vender. Por isso,
elas são obrigadas a colocar um
preço bem acima para cobrir a
parte significativa de produtos
que vai encalhar. Com a assina-
tura não tem esse problema.”

Agregador. Fernando Nigri Wolff, do AssinaMe, entre os parceiros Anthony Eigier (esq.) e Cesar Mufarej, da Tree Labs

Empresário tem de
garantir ao cliente
comodidade sob
pena de não sobreviver
aos próximos anos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 dez. 2012, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X5.




