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O formato de negocio na internet vem garantindo 
grandes sucessos com a facilidade de uso e uma 
efetivação de benefícios aos consumidores e clientes, 
mas competindo com o sucesso aparecem os fatores 
críticos do atendimento com qualidade e 
responsabilidade que acabam se tornando necessários 
e para isso a forma de compras online vem se 
equilibrando entre os dois extremos. “O termo compras 
coletivas, trata-se de um relacionamento online onde 
um grupo de consumidores se associa a um site 
especifico de compras para obter maior poder de 
aquisição e conseguir descontos vantajosos” (MITI, 
2010). Consiste de um sistema de compra simples, 
com uma inscrição em um site de compra coletiva e o 
interesse do usuário por determinado produto que 
apresente oferta. O usuário deste sistema de compra 
tem a oportunidade de comprar produtos com um custo 
notavelmente menor acompanhado de descontos 
consideráveis sobre o produto com um número mínimo 
de solicitação do produto. 
 
 
 
 
Como se trata de um novo mercado no Brasil, para as 
empresas ingressantes existe benefícios que garantem 
a sobrevivência do sistema de compras coletivas, como 
uma grande cobertura nos setores de consumo. Outro 
beneficio é a possibilidade de atrair novos clientes sem 
o uso de propaganda especifica para um determinado 
produto. Passa para o cliente uma confiabilidade dos 
produtos oferecidos por determinada empresa no ato 
de compra, aumentando a visibilidade da mesma em 
estatísticas quanto a segurança da compra e sem 
duvida o sistema traz mais consumidores para o              
e-commerce impulsionando o volume de compras que 
já é crescente no Brasil. “Impulsionado pelo maior 
acesso da população à internet e também uma 
confiança maior em realizar compras e pagamentos 
eletrônicos, o país deu um salto significativo em menos 
de 10 anos. Pulou de 2 milhões de consumidores em 
2002 para quase 18 milhões em 2009” (MITI, 2010). 
As vantagens de utilização do sistema de compra 
coletiva na visão do consumidor é a grande 
possibilidade de concorrência, garantindo os baixos 
preços e grande percentual de descontos. Basta o 

acesso a um único site de compras coletivas para a 
aquisição de produtos nos mais variados segmentos. 
”O Consumidor tem a possibilidade de conhecer locais 
e produtos que podem não fazer parte do seu cotidiano, 
adquirir produtos e serviços por preços muito reduzidos 
e sem sair de casa e ainda mantém relacionamento 
com seus grupos de contatos indicando novas ofertas” 
(MITI, 2010). Porém o sucesso do sistema não garante 
que todas necessidades sejam atendidas e ainda 
apresentam alguns problemas, tais como o mal 
atendimento aos clientes, produtos e serviços de baixa 
qualidade, ou seja, ainda falta uma regulamentação do 
setor para a garantia do ótimo funcionamento do 
sistema para os consumidores. 
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manutenção, levando a falência de muitos sites de 
compra coletiva. 
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