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CLUBES DE ASSINATURA
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Novo modelo de negócios já
representa mais de 1% do faturamento
do e-commerce no País, segundo
a Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm)
» ANA PAULA SILVEIRA
ASILVEIRA@JCOM.COM.BR

V

inhos, cerveja, comida
saudável, alimentos sem
glúten, pães, produtos
pet e até produtos regionais como erva-mate para os
gaúchos que moram fora do Estado. Mesmo com a crise econômica no País, os empreendedores brasileiros vem apostando
nos clubes de assinatura on line
como uma nova oportunidade
de negócios.
O formato é semelhante ao
de assinaturas de revistas e jornais, onde o cliente paga um valor mensal ou semanal e recebe
os produtos exclusivos de um

determinado nicho em sua casa.
No mercado há mais de dois
anos, os empresários e sócios,
Felipe Wasserman e Ivy Assis,
montaram uma empresa de produtos para gestantes e bebês, a
PetiteBox. “Por meio de uma
pesquisa percebemos o potencial do segmento de gestante. O
fato de ter um mercado alvo de
10 milhões de pessoas foi um
dos fatores”, explica Felipe.
A ideia é promover produtos
diferenciados para recém-nascidos, o que fez falta para este perfil de consumidor que é ávido
por informações e novidades.
“Este público possui o desejo e
necessidade de consumir, mas
com receio de comprar por ser

lite o planejamento”, explica.
Atualmente, a empresa envia
mais de 2.000 caixinhas por mês.
Todo mês, a empresa envia uma
caixa com produtos diferentes
segmentados por idade, com
um plano semestral que custa
R$ 59,90 por mês. O plano pode
ser trimestral ou semanal.

No clube de assinatura você tem uma receita
recorrente que facilita o planejamento.”
Felipe Wasserman
Empresário da PetiteBox

quase tudo novo na vida deles e
o clube funciona como um conselheiro que traz as novidades
seguras para ela testar”, diz.
A dificuldade enfrentada no
e-commerce de garantir um fa-

turamento constante, também
foi um fator preponderante para
a aposta no modelo de negócios.
“No clube de assinatura, por
exemplo você tem uma receita
recorrente que faz com que faci-

A PetiteBox já cresceu mais
50% em 2015 e a previsão é uma
chegar a 60% neste ano, de acordo com Felipe. Para expandir
ainda mais a atuação neste mercado, os empresários lançaram
em janeiro, o Petitebook, uma
assinatura de livros infantis de 0
a 6 anos. “A proposta é democratizar a leitura e criar um relacionamento entre pais e filhos,
através da cultura”. O plano
conta com o envio de 2 livros
por mês.
Clubes em alta
Em alta no País, os clubes de
assinaturas já representam
mais de 1% do faturamento do
e-commerce no País, segundo
o a Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm). A estimativa é que o
faturamento alcance a marca
de R$ 1 bilhão este ano, com
cerca de 1000 empresas aderindo ao modelo de negócio. Se para os consumidores a principal
vantagem dos clubes é o acesso
às mercadorias diferenciadas,
que não se encontram em
prateleiras. Para os empreendedores, o presidente da entidade,
Maurício Salvador, explica que o
clubes de assinatura é uma forma de gerar receita recorrente.”Mesmo em um momento
de crise, este modelo de negócio
prospera no Brasil, principalmente por reduzir custos logísticos, por ter consumidores fiéis, e
estoques previsíveis”, explica.
Ele também explica que as companhias de assinatura sofrem
menos impactos do que as tradicionais, porque os clientes
não precisam tomar novas decisões de compra, já que são fidelizados mensalmente ou semanalmente.
Ainda de acordo com a AB-

Comm, a expectativa é o crescimento de 10% com a entrada de
novos clubes de assinatura online. Dados da associação mostram que o perfil do consumidor
deste nicho está concentrado
nas classes A e B, na faixa etária
dos 25 a 40 anos, com renda
mensal acima de R$ 3 mil. “Este
público é desafiados, trata-se de
uma nova geração de consumidores exigentes e que procuram
um conteúdo diferenciado do
que já tem acesso, de qualidade,
e atrelado a isso tudo o conforto
de receber os produtos em casa,
por meio da internet”, diz.
Praticidade
Na avaliação do consultor de
empresas e presidente da Núcleo Expansão, Alexandre Prado,
os clubes vem ganhando espaço
por serem uma alternativa ao
modelo tradicional físico de negócios, diz o consultor de empresas e presidente da Núcleo
Expansão. “Este modelo é um
nicho de negócios que ainda
não foi totalmente explorado no
Brasil. São modelos interessantes, por conseguirem aumentar
o potencial de vendas do comércio eletrônico. Mas, há que se
avaliar a viabilidade de cada caso. Há segmentos mais favoráveis e menos voláteis”, analisa.
Cosméticos, segundo estudos,
costuma crescer mesmo em
épocas de crise, cita ele como
exemplo. Em um momento de
crise como o da atualidade, os
clubes podem ser uma alternativa dos empresários para expandir a sua atuação, conquistar novos mercados e clientes e inovar
porque a concorrência é acirrada, completa Prazo. “Aquele que
conseguir criar uma experiência
diferenciada terá uma chance
maior de se manter no mercado”, afirma. Prado explica ainda
que se destacar no mercado é
quando o cliente perceber que
além do produto adquirido, vem
a possibilidade de aprendizado
e crescimento. “Vai além, pois
mais do que comprar uma garrafa de vinho, ela aprenderá sobre regiões vinícolas, diferenças
entre taças, castas etc”, diz.
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Cerveja Itaipava quer falar “como
carioca” e não “para o carioca”
Nascida na região serrana do
Rio, a marca Itaipava investe
no Estado criando uma lata
especial para o verão e
planeja campanha regional
ainda no primeiro trimestre.
Qual a importância do Rio de Janeiro para a marca Itaipava?
Além do Rio de Janeiro ser uma das
principais praças da Itaipava no país,
a marca tem uma identidade muito
forte com o estado, onde que a marca
nasceu, juntamente com o Grupo Petrópolis. Como uma cerveja legitimamente fluminense, queremos reforçar
nossas ações no estado para ampliar o
crescimento da marca e penetração de mercado na região com um dos maiores índices
de consumo de cerveja do país.
Que ações já foram iniciadas com a Artplan específicas para o mercado do Rio?
O Camarote Itaipava, estreia da marca
na Sapucaí, foi uma das principais ações
realizadas este ano, como forma de fortalecer nossa presença no Carnaval Carioca,
no qual já apoiamos 17 quadras de escolas
de samba. Em janeiro também lançamos
uma lata exclusiva e limitada com ícones
cariocas em homenagem ao verão do Rio,
além de termos inaugurado chuveiros especiais da Itaipava em duas praias da
Barra com a presença da Aline Riscado, garota propaganda da marca. Ainda no primeiro trimestre, o Rio de Janeiro terá uma

Colunistas Rio escolhe Mullen Lowe Rio
A Mullen Lowe Rio conquistou o Grande Prêmio de Agência de
Comunicação do Ano no Prêmio Colunistas Rio de Janeiro 2015. A
agência, estabelecida hea cerca de três anos para atender BR,
conquistou outros clientes e hoje tem 35 profissionais. Na foto, José
Borghi, co-CEO e diretor geral de criação da Mullen Lowe Brasil, e o
co-CEO e responsável pela operação do Rio, André Gomes.

Campanha celebra liderança da FGV
campanha de mídia exclusiva para o estado, entre outras ações.
Que desafios e oportunidades o mercado
carioca de cervejas oferece?
O lifestyle carioca – de quem curte uma
praia, gosta de Carnaval e samba - é a combinação perfeita para uma cerveja gelada. Não e à toa que o estado é o terceiro no
ranking de volume de vendas no país. Claro, o Rio de Janeiro é sim um mercado muito singular pois conta com um público que
realmente gosta de cerveja, busca um produto de qualidade e que realmente tem satisfação nesse consumo. O Rio de Janeiro
tem também a peculiaridade da zona sul,
as comunidades, seus milhares de turistas.
Detalhes que o fazem um mercado único
em todo país.

Qual o per fil do consumidor de
Itaipava?
A Itaipava tem conquistado novos públicos e se consolidado cada vez mais como uma marca jovem e divertida. Quem
bebe nossa cerveja reconhece um produto de qualidade a preço justo. No Rio não é
diferente.
Quais os planos da marca para 2016?
Nesta nova etapa a marca vai falar “como carioca” e não “para o carioca”, com
uma comunicação mais jovial. Queremos
conquistar o paladar e o coração do carioca. Pretendemos investir R$ 270 milhões
em ações para o novo posicionamento da
marca no Rio, além da ampliação da rede
de distribuição e da parceria com pontos
de venda no estado.

Para destacar os bons resultados alcançados pela FGV, a Agência3
criou uma campanha em que a
instituição comemora o feito de ter
saltado da 18º para a 13º colocação
no Global Go To Think Tanks Index
Report 2015, divulgado pela
Universidade da Pensilvânia, no
dia 27 de janeiro. Figurando no
ranking pelo oitavo ano, a FGV
manteve a liderança na América
Latina pela sétimo vez consecutiva.
Outras duas peças foram
produzidas: uma mostra que a FGV
foi eleita uma das 10 marcas
educacionais mais influentes do
mundo no LinkedIn e outra celebra
a liderança das suas escolas de
Economia e Administração, que
obtiveram as três primeiras
colocações no Índice Geral de
Cursos 2014, do MEC.
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