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Criado em 2008, o Groupon des-
pontou como o principal nome
global em meio ao boom dos sites
de compras coletivas. Esse desta-
que atingiu seu ápice no fim de
2011, quando a companhia levan-
tou US$ 700 milhões em sua ofer-
ta pública inicial de ações, tornan-
do-se, na época, o maior IPO de
uma empresa de internet depois
da oferta inicial do Google, em
2004. No entanto, desde então,
uma série de fatores tem colocado
à prova o modelo de negócios da
empresa, dos seguidos prejuízos
trimestrais até a demissão do fun-
dador Andrew Mason. Em respos-
ta a esse cenário, o Groupon está
investindo em uma reestrutura-
ção de sua estratégia e, na prática,
colocando em xeque o conceito
pelo qual ficou conhecido.

“Não fui convidado para ser o
presidente de uma empresa de
compras coletivas. Fui chamado
para comandar uma mudança to-
tal no formato, na estratégia e na
imagem da marca”, diz Michel
Piestun, executivo-chefe do
Groupon no Brasil. Há três meses
no cargo, Piestun tem pela frente

a missão de alinhar a operação
brasileira ao novo posicionamen-
to global da companhia.

O Groupon quer se consolidar
como uma plataforma de comér-
cio eletrônico local, em detrimen-
to do modelo anterior, focado no
envio de ofertas diárias por
e-mail e nas compras por impul-
so. A ideia é que o consumidor pas-
se a enxergar o Groupon como sua
primeira fonte de consulta para
qualquer produto ou serviço.

Essa transformação envolve
uma série de iniciativas. A primei-
ra delas é o abandono do formato
clássico dos sites de compras cole-
tivas, no qual um usuário só pode
usufruir de um determinado des-
conto após um número mínimo
de clientes aderir à oferta. Agora,
o voucher é ativado no momento
da compra. Ao mesmo tempo, a
validade das ofertas passa a ter
um prazo mais extenso.

Em outra frente, o Groupon es-
tá investindo para ampliar a varie-
dade de produtos e serviços. O si-
te lançou em julho no Brasil o
Groupon Mais, que traz um banco
com mais de 5,5 mil ofertas. A
ação envolve também recursos
que permitem que o consumidor
consulte as ofertas disponíveis
próximas à sua localização.

O histórico de problemas com
órgãos de defesa do consumidor é
mais uma prioridade. Para se res-
guardar de eventuais transtor-
nos, o Groupon reforçou o proces-
so de seleção de seus parceiros.
Uma das métricas adotadas é
uma calculadora de capacidade,
que estabelece um número ade-
quado de cupons de acordo com a
capacidade de atendimento do
parceiro. “Deixamos também de
oferecer descontos excessivos.
Queremos atrair as pessoas cer-
tas. Antes, os parceiros reclama-
vam que o desconto era muito al-
to, as pessoas consumiam pouco
e nunca mais voltavam. Não gera-
va fidelização”, diz Piestum.

Os dispositivos móveis são ou-
tro componente nesse pacote. Ho-
je, 50% das vendas do Groupon
nos Estados Unidos já são realiza-
das via smartphones e tablets. Os
esforços incluem ainda campa-
nhas de marketing e a ideia de po-
sicionar a empresa como um ca-
nal de mídia digital para os parcei-
ros. A moeda dessa abordagem
são os 24 milhões de assinantes do
Groupon no país. “Somos uma em-
presa nova, de apenas quatro
anos. Estamos migrando para um
modelo muito mais forte, e de lon-
go prazo”, diz o executivo.

Entre a euforia contida na
explosão dos sites de compras
coletivas e a desconfiança
gerada nos anos seguintes — há
uma grande distância. Para
Claudio Felisoli de Angelo,
presidente do Conselho do
Provar/FIA, a perspectiva é de
um ajuste natural, próprio de
qualquer novo segmento. “Os
movimentos recentes não
significam que esse modelo
está condenado, mas também
não querem dizer que esses
sites vão abalar a estrutura do
varejo em curto prazo”, diz. Um
dos principais sites brasileiros
do segmento, o Peixe Urbano
também vem promovendo
mudanças em seu modelo. “O
setor estava complicando a
experiência do usuário ao
exigir um número mínimo de
cupons para ativar um
desconto e ao deixar as ofertas
disponíveis apenas por um
dia”, diz Julio Vasconcellos,
fundador do Peixe Urbano.
Desde 2012, o site tem
investido para se posicionar
como um shopping de ofertas.
Com mais de 20 milhões de
usuários, o Peixe Urbano
publica hoje, em média, 3 mil
ofertas por mês. “O ano
passado ficou bem aquém das
nossas expectativas,
especialmente quando
comparado ao boom inicial do
setor. Mas estamos retomando
nosso ritmo e acredito que em
2013 vamos crescer acima da
média do e-commerce”, diz
Vasconcellos.
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Groupon diz adeus
às compras coletivas

Setor passa por
ajuste natural,
diz especialista

R$1,65bi
Foiovalormovimentadopelos
sitesdecomprascoletivasno
mercadobrasileiroem2012,
segundoaconsultoriae-bit.

US$67,4mi
Foioprejuízo líquidoglobal
reportadopeloGrouponnoano
passado.

Hátrêsmeses como executivo-chefedo GrouponnoBrasil, Michel Piestun tempela frente amissãodealinhar a operaçãobrasileira aonovoposicionamentoglobal

Para chegar no azul, empresa abandona o modelo anterior, reduz descontos, amplia

a oferta de produtos e serviços e aposta em plataformas para dispositivos móveis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Empresas, p. 12.




