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França: um sucesso da web
Se inúmeras inovações tecnológicas nasceram de fato no berço californiano da informática, os
franceses souberam tirar proveito do sucesso planetário da Internet desenvolvendo modelos
de economia virtual que se tornaram atualmente incontornáveis, tanto na França quanto no
exterior. Dailymotion, Meetic, Deezer, Ventes privées, Le Bon Coin, Cdiscount, Au féminin.com,
Criteo, Withings... Raros são os que sabem que essas plataformas foram criadas por
« frenchies ». E, no entanto...

Os "incontornáveis"
Fundada em 2005 e adquirida novamente pelo grupo de telecomunicações Orange, Dailymotion é sem
dúvida uma das mais belas conquistas da web « Made in France ». Essa
plataforma de compartilhamento de vídeos acolhe 120 milhões de
visitantes por mês. São quase 2,5 bilhões de vídeos assistidos todo mês
na internet.
No setor de serviços de pedidos musicais sob demanda, Deezer permite,
desde 2007, selecionar títulos em um catálogo contendo mais de 30
milhões de obras musicais. Deezer recebe atualmente 16 milhões de
visitantes e 5 milhões de assinantes do plano “premium”.
Como melhorar ainda mais o timbre e o desempenho comercial de um anunciante? Criteo, que graças
às reorientações publicitárias com base em dados de navegação dos internautas, atende com muito
sucesso mais de 4.000 clientes nos quatro cantos do mundo. Se um internauta abandona uma loja
virtual de algum anunciante, esse último pode enviá-lo uma mensagem personalizada em outro site
fazendo dessa forma com que este cliente potencial volte para o seu site. Oito anos após sua criação, a
empresa cotada na bolsa de Nova Iorque registra um volume de negócios de 400 milhões de euros
anualmente.

Os Serviços Online
Para poder encontrar sua alma gêmea, existe algo melhor do que o Meetic? Com uma taxa de
notoriedade de 98% na França e seus 840.000 assinantes, o primeiro site de encontros do hexágono
permite a cada semana a quase 40.000 solteirões organizar o primeiro encontro amoroso.
Foi após constatar que não encontrava na Web informações sobre gravidez, que Anne-Sophie Pastel
teve a ideia de criar, em 1999, Aufeminin.com. No decorrer dos anos, a empresa da qual o grupo Axel
Springer é atualmente a principal acionista, tornou-se a líder mundial das editoras femininas on-line,
ocupando a primeira colocação em vários países como a França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica,
Suíça, e Canadá.
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Junto aos sites de renome internacional, Le Bon Coin aposta na simplicidade permitindo aos
internautas consultar e disponibilizar on-line, de forma bem acessível, anúncios destinados a um
público alvo. Verdadeira plataforma de troca de informações, o site administra mais de 23 milhões de
anúncios. O conceito está sendo atualmente amplamente adotado no exterior.
O covoiturage (uso compartilhado de automóvel) ofuscará os meios de transporte atuais? Seja o que
for, o sucesso da BlaBlaCar , site de referência no ramo do covoiturage, é inquestionável; Ele está,
atualmente, presente em uma dúzia de países europeus. Essa jovem e dinâmica empresa estará
alavancando seu desenvolvimento com os 100 milhões de dólares que acaba de captar junto a investidores
californianos.

As fontes de financiamentos coletivos
Esse modo de financiamento atravessa uma fase de grande expansão graças a Internet. As plataformas
do crowdfunding, termo inglês utilizado para designar o financiamento coletivo, propõem três
diferentes formas de participação: doação-recompensa, equity e empréstimo. Ulule e até mesmo o
KissKissBankBank são líderes mundiais do crowdfunding dedicados à criatividade e à inovação sob
todas as suas formas; qualquer internauta pode solicitar a ajuda do público. Wiseed, que acaba de
celebrar seu quinto aniversário, está muito bem posicionado no nicho da equity e convida os
internautas a se tornarem acionistas de jovens empresas. Os franceses estão presentes também no
ramo do microcrédito solidário. A plataforma Babyloan, o primeiro site web de microcrédito
solidário na Europa, permite emprestar dinheiro aos microempreendedores na França e em 13 países
do mundo. Babyloan apresenta, desde sua criação em 2008, uma taxa de retorno de 100%!

Os bons negócios na Internet
Criada em 2001, Vente-privee.com é a líder da vente événementielle (venda com duração limitada) de
grandes marcas na Internet, com 3,5 milhões de visitantes por dia. Presente em oito países europeus e
nos Estados-Unidos, esse site criou 10.100 ventes événementielles em 2013, alcançando assim 70
milhões de produtos vendidos. O volume de negócios aumentou 23% em 2013, atingindo a cifra de 1,6
bilhões de euros.
A venda on-line de peças de automóveis não escapa das novas tendências de distribuição. Fundada em
2001 por um apaixonado por automóveis, Oscaro.com tornou-se o primeiro site europeu de venda de
peças de reposição. Oscaro abastece seu estoque diretamente junto aos maiores fornecedores e
também dos principais atacadistas de peças de reposição, atende também milhares de encomendas
por mês.
Com um volume de negócios de mais de um bilhão de euros, Cdiscount oferece os melhores produtos
de marca e grandes descontos, comparado aos principais fornecedores da distribuição. Esse conceito
de venda obtém grande êxito na Colômbia, Vietnam e também na Tailândia.

Alguns modelos originais a caminho do sucesso
«Comment ça va ?» : em menos de seis anos, Withings tornou-se uma marca planetária graças aos seus
produtos conectados que controlam nossa saúde em tempo real. Sua balança permitindo conhecer
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instantaneamente sua massa corporal em seu Smartphone alcançou grande sucesso desde seu
lançamento em 2009. Seus produtos inovadores são capazes até mesmo de verificar a qualidade de seu
sono...

Marco Rangi
N.B : Les propos et opinions exprimés dans le présent article, qui vise à informer sur les réalités de la France contemporaine,
ne revêtent aucun caractère officiel.
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