
Prática das compras em grupo incendeia lojas na China  
 
No que de uma outra forma seria uma tarde tranqüila em Guangzhou, uma cidade 
ao sul da China, 500 consumidores se reúnem do lado de fora da Gome, uma 
super-loja especializada em materiais elétricos localizada em um bairro no centro 
da cidade. Eles chegam em massa num determinado horário - 16 horas de 16 de 
junho -, que elas já haviam combinado pela internet.  
 
Várias horas depois, eles surgem com pacotes nas mãos, tendo conseguido 
descontos de 10% a 30% em câmeras, DVD players e televisores de tela plana. 
"Foi demais", diz Fairy Zhang. "Acabamos de comprar um apartamento e desta 
maneira conseguimos coisas bonitas para ele."  
 
No fim de semana anterior, mais de 100 moradores locais estiveram na Meizhu 
Central, uma conhecida loja de móveis, para pechinchar nos preços dos gabinetes 
para cozinha e móveis para sala de jantar.  
 
A tuangou, ou compra em grupo, tem como objetivo a obtenção de barganhas sem 
precedentes ao combinar o alcance da internet com o poder das multidões. A 
prática está se espalhando pela China como um incêndio. Ela surgiu em salas de 
bate-papo na internet, mas rapidamente inspirou vários sites especializados como o 
51tuangou.com. Zhang Wei, que ajudou a formar equipes de compra há menos de 
seis meses, diz que o site possui 10 mil membros registrados. A companhia 
pretende ampliar seu alcance para Pequim e Xangai.  
 
O primeiro grupo de compradores reuniu-se por acidente, enquanto as pessoas 
batiam papo pela internet e o assunto era compras variadas, de aparelhos 
eletrônicos até apartamentos. Essas pessoas perceberam que poderiam conseguir 
preços melhores se fossem fazer as compras juntas.  
 
Conseguir um desconto é também um tipo de política de seguros contra os 
produtos mal feitos ou falsos vendidos nas lojas chinesas. "Alguns consumidores 
simplesmente aparecem numa determinada loja para ver se conseguem 
pechinchar", afirma Chen Shu, um morador de Xangai de 32 anos. "Às vezes nós 
ligamos para a loja, mas geralmente chegamos de surpresa. Os vendedores 
apresentam seus argumentos, mas no fim eles querem fazer negócio." Outros usam 
sites da internet, como Zhang, que trabalha com as lojas para organizar sessões 
para os grupos de compras, em que os descontos são garantidos sem muito 
confronto.  
 
Embora alguns varejistas não gostem da prática - grupos de artigos de luxo como a 
LVMH insistem nos preços fixos na China - , outros ficam na esperança de 
recuperar as margens perdidas através do volume extra vendido. A loja Gome de 
Guangzhou, por exemplo, fechou suas portas para os clientes normais quando 
compradores em grupo surgiram de repente quinze dias atrás, e deu a cada um 
deles um saco de guloseimas na medida em que iam embora.  
 
As compras em grupo transformam a pechincha, uma tradição na China, em uma 
forma de arte. O fato de um comportamento tão agressivo do consumidor estar 
surgindo num país sem uma tradição de economia de consumo e direitos 
individuais frouxos, é menos surpreendente do que aparenta ser.  
 
No interior do país vem crescendo o número de protestos organizados contra a 
corrupção no governo e os donos de terras ditatoriais, com até mesmo as pessoas 
pobres usando tecnologias como a internet e os telefones celulares para ajudar 
nesses protestos. Agora, a classe média urbana esta adotando essas táticas - 
mesmo que apenas para fazer compras.  



 
No entanto, se a economia chinesa sofrer um colapso, os consumidores urbanos 
poderiam usar suas habilidades organizacionais para enfrentar diretamente o 
governo. Pequim pode estar vendo com temor a disseminação das compras em 
grupos. 
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