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A assinatura de produtos
não está mais restrita a
revistas e jornais, já que
uma nova tendência

começa a tomar conta do co-
mércio eletrônico no Brasil. Pa-
gando mensalidades que par-
tem de R$ 25 e chegam a quase
R$ 1 mil, o consumidor pode re-
ceber em casa itens como cos-
méticos, sapatos, flores, vinhos,
cervejas e até mimos para seu
bicho de estimação. Os assinan-
tes costumam ser conquistados
pela internet, por meio do boca
a boca em redes sociais e divul-
gação em blogs especializados. 

Segundo o diretor da Sanders
Digital, Rafael Jakubowski, o
mercado de compras online
tem uma aceitação positiva do
público. De acordo com ele, a
empresa atua em vários merca-
dos com as assinaturas online,
como petshops, medicamentos
e até mesmo suplementação. “A
grande aceitação é exatamente
pelo fato da praticidade, que na
minha opinião é um dos pilares
que vão sustentar o mercado de
assinaturas”.

Jabukowski alerta ao conus-
midor e diz que, ao decidir pela
assinatura, a dica é verificar se
as marcas parceiras de cada em-
presa agradam e se a proposta
oferecida é o que o cliente está
procurando. 

Na avaliação do professor do
curso de jornalismo da Escola
Superior de Propaganda e Ma-
rketing (ESPM-Rio) Pedro Curi,
as compras por assinatura são
reflexo não apenas de uma mu-
dança tecnológica, mas tam-
bém comportamental. 

Segundo ele, o mercado de
assinatura precisa ser melhora-
do na forma como o conteúdo é
apresentado, já que não adianta
somente transpor para uma
plataforma digital o conteúdo
físico. É preciso pensar um con-
teúdo que tenha a ver com o su-
porte, mas algumas empresas já
estão fazendo isso. “Existe ainda
um público que prefere o papel
como suporte e acha que o digi-

tal tem menos valor, mas isso
também tende a mudar. Hoje
nos principais meios de trans-
porte e até em lugares onde as
revistas eram unanimidade, co-
mo consultórios médicos e sa-
lões de beleza, você vê pessoas
no celular”, observa o professor.

De acordo com Curi, há pon-
tos positivos e negativos no
mercado. A agilidade, a possibi-
lidade de comprar apenas parte
do conteúdo e talvez a redução
de custo se destacam como pon-
tos positivos. O ponto negativo
é que muitas pessoas têm a ideia
de que os produtos digitais são
muito baratos, já que não estão
acostumadas a pagar por con-
teúdo online.

A dogbox, dos sócios e ir-
mãos, Fabiano Amaral e Mauro
Amaral, já explora as oportuni-
dades desse nicho de mercado.
Ao entrar no site da marca espe-
cializada em produtos para cães,
o cliente faz um cadastro, esco-
lhe um dos mascotes que repre-
sente melhor a personalidade
do cachorro (Zen, Fashion, Ra-
dical) e por fim, opta entre a as-
sinatura mensal, trimestral ou
semestral. 

A partir disso, o cliente rece-
be uma caixa todo mês, em ca-

sa, com produtos que melhor
correspondam ao perfil do pet. 

A dogbox possui 500 assinan-
tes cadastrados e uma receita
bruta mensal média de R$ 27
mil. A expectativa dos sócios é
alcançar o crescimento de
1000% até o final deste ano, com
uma base de 5 mil assinantes e
faturamento mensal bruto em
torno de R$ 275 mil, superando
a casa de R$ 1 milhão de fatura-
mento no ano de 2013.

Segundo o sócio Fabiano
Amaral, o mercado de assinatu-
ra está em crescimento no País,
principalmente com a correria
do dia a dia. “Quem não iria
querer chegar em casa depois
de um dia exaustivo de trabalho
e ter seu vinho ou cerveja prefe-
rida à disposição, além de poder
sentar e relaxar sabendo que a
ração e os mimos do cachorro
estão em dia”, comenta Amaral. 

No mercado desde de janeiro
de 2012, a BlueBox oferece ser-
viço focado no bem-estar. A
empresa vende serviço de cura-
doria e recomendação de pro-
dutos de alimentação saudável
para mulheres que desejam
uma vida mais leve e equilibra-
da. Segundo uma das sócias da
empresa, Milena Escabeche, a

Assinatura de produtos
ganha força no País
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empresa alcança dois milhões
de pessoas por meio da itner-
net, fora o boca a boca. “Acredi-
to que o mercado de assinatura
não é uma tendência, e sim algo
presente, assim como o merca-
do online”, afirma.

Já a equipe do Olook, site es-
pecializado em moda feminina,
investiu na questão de serviço
do modelo de assinaturas. O
atendimento é bem diferencia-
do, desde o processo de cadas-
tro. A sessão quiz de estilo busca
tendências de moda pelas quais
o cliente pode se interessar.
Uma vez feito o cadastro, é mon-
tada, mensalmente, uma vitrine
especial destinada a cada assi-
nante para que ele possa efetuar
suas compras.

A entrega mensal funciona,
portanto, por meio de uma cu-
radoria de produtos e não pelo
envio de uma caixa ao assinan-
te. A partir desta seleção a clien-
te pode comprar um ou todos
os produtos indicados. Segundo
o idealizador do portal Olook,
André Beisert, o mercado de
moda está em crescimento no
Brasil e ainda é um mercado
muito pequeno quando com-
paramos com países desenvol-
vido. “ É um mercado onde é
possível construir uma marca,
prestar um serviço personaliza-
do e ainda oferecer produtos de
qualidade e a um baixo custo, já
que nós desenvolvemos nossas
coleções”, explica.

Criado no final de 2011, o
CluBeer trouxe um serviço novo
ao Brasil, ao oferecer cervejas
gourmet por assinatura. Ao se
tornar membro do clube, o con-
sumidor recebe todo mês, em
casa, cervejas nacionais e inter-
nacionais, produções artesa-
nais e novidades selecionadas
por uma equipe de sommeliers.
Além dos produtos, os associa-
dos recebem cartilhas com di-
cas de harmonização, degusta-
ção, armazenamento, copo ide-
al para servir, além de notícias
sobre a cultura cervejeira. 

Segundo a sócia fundadora
Cristiana Fróes Ficoni Bratt, o
mercado de assinaturas leva co-
modidade e diversidade a quem
gosta do produto. “É importan-
te frisar que existem clubes de
assinatura que buscam prima-
riamente a comodidade (como
seria o caso de assinaturas de
fraldas e rações para cachorros),
o que não é o caso do CluBeer.
Além da comodidade o CluBeer
entrega uma curadoria dentre
os inúmeros rótulos disponí-
veis, harmonizando-os com fes-
tividades, clima e sempre entre-
gando o que há de melhor e mais
novo no mercado”, afirma.

A sócia fundadora diz que os
resultados do CluBeer têm me-
lhorado a cada mês. “A inscrição
de novos associados continua a
progredir e o mês de junho já
caminha para ser o melhor na
história do CluBeer, com mais
de 2 mil kits vendidos. Estima-
mos ter um faturamento acima
de R$ 3 milhões neste ano.” 

Cristiana acredita que, em
2013, o lucro no faturamento
deve chegar há 100% sobre o
ano de 2012. Em 15 meses já
vendemos mais de 25.000 kits de
cervejas. “Temos um crescimen-
to de aproximadamente 10%
mês-a-mês. Nosso índice de sa-
tisfação dos clientes é de 93%,
contra um índice de 84% do se-
tor”, declara a Sócia fundadora.

Desenvolvedor de web, Rafael
Barbosa conta que conheceu o
mercado de assinatura pesqui-
sando sobre uma cerveja especí-
fica e encontrou o CluBeer. “A
princípio não conhecia esse tipo
de assinatura, pesquisei melhor
e achei interessante assinar. Assi-
nei um pacote por oito meses. O
serviço foi de qualidade, sempre
com boa variedade e ótimas
combinações”, explica.

DIVULGAÇÃO

Fabiano Amaral, da Dogbox: produtos inovam o mercado pet
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O encontro dos presidentes da China e dos Esta-
dos Unidos no início de junho foi bastante aplaudi-
do. Até pouco tempo atrás, os dois países resistiam a
qualquer medida em defesa do clima, a despeito de
ocuparem o topo da lista dos maiores poluidores do
mundo.Uma primeira reunião não os tirou dessa na-
da honrosa colocação, mas significou um passo a
frente nas difíceis negociações entre preservação
ambiental e desenvolvimento econômico. Xi Jinping
e Barack Obama comprometeram-se a reduzir o uso
do gás HFC (hidrofluorcarboneto) em seus países, o
qual é considerado mais nocivo que o CO2 e o gás
metano para o aquecimento do planeta. O gás HFC é
utilizado na composição de solventes e aerossóis e
na indústria da refrigeração (geladeiras e aparelhos
de ar condicionado), cujos produtos incorporaram-
se à vida moderna.

Escolhas certas
O grande desafio da atualidade está em fazermos

as escolhas certas. Quais são elas no embate entre
meio ambiente e desenvolvimento econômico? As
respostas são o que todos perseguem a cada nova
cúpula do meio ambiente, debates, estudos, pesqui-
sas e intercâmbios. Deposito minhas fichas nos
avanços técnicos e científicos, em especial no Brasil,
que dá mostras de alternativas energéticas que po-
dem substituir os agentes poluidores com sucesso e
até mais economia. Há de haver vontade política pa-
ra isso.

A Embrapa, o IPT e muitas de nossas universida-
des testam materiais por vezes inusitados para che-
gar a soluções energéticas limpas. Que tal queimar
capimelefante para atender à indústria ceramista ou
a outras indústrias que necessitem de calor em seus
processos produtivos? O capim-elefante concentra
80% de água e é alimento para os animais. Ao passar
por um processo de secagem, torna-se alimento pa-
ra os fornos de tijolos e telhas. Seu cultivo não preju-
dica o solo e a sua queima equilibra a emissão de ga-
ses na atmosfera. A Embrapa trabalha com o capim-
elefante há anos. 

Mais recentemente, o IPT criou um projeto para o
capim suprir a demanda de energia de uma coopera-
tiva de ceramistas no interior de São Paulo. E o eta-
nol? Além da cana-de-açúcar, ele pode ser extraído
de diferentes fontes, como a mandioca, o pinhão-
manso e a mamona. O Estado do Tocantins já pro-
duz biocombustível com essas matérias-primas, em
contraponto aos combustíveis fósseis.

Lixo, vento e sol
Não dá mais para chamar o lixo orgânico de lixo.

Resíduo reciclável é uma denominação mais apro-
priada para a matéria orgânica que se decompõe nos
aterros e da qual se produz o biogás, um gás com
inúmeras possibilidades de consumo após várias
etapas de purificação. O Brasil produz biogás em
mais de 20 aterros. O número é inexpressivo para o
tamanho do país. Mas, o modelo deve prosperar
com a efetivação da lei dos resíduos sólidos. Sem dú-
vida, esta é uma boa destinação para o lixo, ao mes-
mo tempo em que gera uma fonte alternativa de
energia. O ex-lixão de Gramacho, agora Usina de
Biogás do Aterro Metropolitano de Gramacho, em
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deve pro-
duzir em torno de 70 milhões de m³ de gás ao ano. O
fornecimento será exclusivo para a Refinaria Duque
de Caxias, da Petrobras.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o biogás ex-
traído de dois aterros é transformado em energia elé-
trica para o consumo de cerca de 35 mil residên-
cias.Ventos e sol também são alternativas para equili-
brar o fornecimento de energia no Brasil. O país é de-
pendente das usinas hidrelétricas e, como vimos nes-
te ano, sujeito ao uso emergencial de usinas termoe-
létricas, que geram energia mais cara e são poluentes.

No litoral do Nordeste, pródigo em bons ventos, al-
guns projetos de energia eólica estão parados, princi-
palmente por causa da falta de linhas de transmissão.

O sucesso da energia solar, então, está sujeito a
uma baixa nos custos dos painéis. Neste caso, o go-
verno bem que poderia redirecionar seus estímulos
de isenção de impostos. Todos teriam a ganhar, in-
clusive o meio ambiente.
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Mensalidades de sites e clubes que oferecem produtos para cães, acessórios de
moda feminina e até cervejas artesanais importadas vão de R$ 25 a R$ 1 mil
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