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Serviço de comparação de preços em lojas virtuais criado por estudantes brasileiros se expande 
na América Latina 
 
 
Típicos estudantes de engenharia, Romero Rodrigues, Rodrigo Borges e Ronaldo Takahashi, 
gastavam horas nos computadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em 1998, 
Rodrigo quis comprar uma impressora e frustrou-se porque não encontrou nenhuma ferramenta 
para comparar preços pela internet. Os amigos, que já haviam tentado montar uma software-
house, decidiram varar noites para programar essa ferramenta, usando o que aprenderam nas 
aulas. “Diziam que éramos loucos”, conta  Rodrigues. Criaram um nome, Buscapé, e procuraram 
uma incubadora de empresas. Hoje, aos 27 anos, eles dominam o mercado brasileiro de 
comparação on-line de preços e avançam pela América Latina. 
 
Visitar sites como o norte-americano BizRate.com, o inglês Shopgenie e o francês Kelkoo antes de 
uma compra, já é uma operação comum. Mas quando o Buscapé foi lançado, em julho de 1999, 
depois de um ano de desenvolvimento, existia apenas o norte-americano MySimon. Hoje, o 
sistema criado pelo site brasileiro navega em 1.200 lojas, comparando preços de 2,5 milhões de 
itens em 33 categorias. 
 
O sucesso é medido pelos 3,5 milhões de usuários mensais e pela receita da empresa: R$ 4,5 
milhões em 2003, 136% mais que o R$ 1,9 milhão de 2002, ano em que a operação entrou no 
azul (o lucro, porém, não é revelado). Neste ano, o Buscapé espera duplicar sua receita para 
aumentar o rendimento dos sócios-fundadores, que possuem 56% da empresa, e de seus 
investidores: Brazil Warrant, Unibanco e Merrill Lynch. 
 
Para o usuário, basta digitar o nome do produto que o site traz uma página resumindo as ofertas 
das lojas virtuais, com informações de preço, avaliação da loja, condições de pagamento — basta 
um clique para ir à página da loja escolhida. “Um dos grandes benefícios da internet é a oferta de 
informação com profundidade, simultaneidade e possibilidade de comparação”, diz Daniel 
Domeneghetti, diretor de Estratégia e Conhecimento da E-consulting, de São Paulo. A 
particularidade da comparação de preços é ser um modelo de negócios, que nasceu com a 
Internet, e não uma adaptação on-line de algo que existia antes, segundo Domeneghetti. “A TV 
digital vai se apropriar disso, com certeza”, prevê ele.  
 
ARANHA. O sistema de busca — chamado de spider por tecer uma teia de dados — coleta as 
informações publicadas nas lojas virtuais quatro vezes por dia. O programa captura as 
informações, que são padronizadas e classificadas na base de dados consultada pelos usuários do 
Buscapé. O site possui filtros automáticos e ferramentas, como dicionários de sinônimos, que 
ajudam o usuário a ver a mesma relação de produtos caso seja digitado “geladeira” ou 
“refrigerador”. “Se a pesquisa fosse manual seria inviável”, diz Romero Rodrigues, presidente do 
Buscapé. 
 
O sistema acompanha também as mudanças de preços. Essas informações adicionais — a 
“serragem” —, tornaram-se um serviço do Buscapé. As lojas usam isso para criar regras de 
alteração de seus próprios preços, de modo a serem sempre as mais baratas. Do faturamento da 
empresa, 5% veio desse serviço.  
 
A principal fonte de receita do Buscapé (40%) é gerada quando o internauta clica no link da oferta 
da loja, que paga um valo r estipulado pelo clique. Para estar no topo da lista, a loja participa de 
um pregão on-line em que dá um lance pelo valor do clique — no mínimo R$ 0,30. A loja que dá o 
maior lance aparece no topo da lista e apenas as dez primeiras de cada categoria têm direito a 



aparecer com o logotipo no resultado da busca. Há também a venda de publicidade (20%) e 
serviços para sites, como montagem de lojas virtuais (35%). 
 
O Terra Chile decidiu apostar na comparação de preços, mesmo com a resistência das maiores 
cadeias varejistas do país, que geram 80% do comércio eletrônico do país. “As grandes lojas 
vêem uma certa ameaça ao serem comparadas com as pequenas”, diz Marcelo Puga, chefe de 
projetos do Terra, em Santiago. “Nós acreditamos no modelo e achamos que gera um alto 
potencial de negócios”, acrescenta. O Terra contratou o serviço no Chile e no México. No Brasil a 
clientela do Buscapé inclui além do Terra as principais empresas de comércio eletrônico:  
Americanas.com, Abril, Globo.com, Magazines Luiza,  Mastercard, Unibanco eCard, entre outros. 
 
O Kelkoo foi a maior ameaça enfrentada pelos brasileiros. Em 2001, o site francês desembarcou 
no país, apelando para publicidades ousadas. Foi quando o Buscapé gastou mais dinheiro em 
marketing. “Tivemos de investir muito, mas conseguimos conservar metade do aporte que 
recebemos”, conta Rodrigues. O primeiro escritório tinha beliches para os sócios dormirem, e o 
segundo tinha tampos de porta adaptados como mesas – que continuam na empresa. Segundo 
Domeneghetti, o Buscapé tem os “pés no chão”.  
 
Se venceu o Kelkoo, o Buscapé em breve enfrentará Google e Yahoo! Os maiores portais de busca 
do mundo já oferecem comparação de preços. Em março, o Google lançou o Froogle, que promete 
localizar produtos por faixas de preços, ainda sem funcionar perfeitamente. Além disso, o Froogle 
só pesquisa lojas nos EUA com texto em inglês e preço em dólares. O Google afirma que não 
venderá posições no resultado da busca, mas apenas links patrocinados. Com sua oferta inicial de 
ações em análise pela Securities and Exchange Comission, o Google está contratando funcionários 
na Europa, Coréia, Japão e Austrália, e por enquanto não fala dos planos na América Latina. 
 
PARCEIROS? Por sua vez, o Yahoo! Shopping tem escritórios na região, domina o mercado de 
busca no Brasil, onde comprou o Cadê?, e oferece acesso gratuito na Argentina. “Se eu fosse o 
Buscapé, me organizaria para ser o parceiro preferencial do Google ou do Yahoo!”, diz 
Domeneghetti, da E-consulting. Potencial de negócios há de sobra: o número de consumidores 
virtuais no Brasil ainda é pequeno, cerca 3 milhões de pessoas. Em 2003, o comércio on-line de 
bens de consumo movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão no Brasil, segundo o indicador Varejo 
Online, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e do E-consulting. 
 
O Buscapé dá seu passo definitivo para a expansão internacional com o desenvolvimento do site 
na Argentina. Nada que os jovens empreendedores temam. Depois de trancar a matrícula  da 
universidade, em 1999, levantaram US$ 6 milhões na primeira  rodada de capitalização, e 
aprenderam a fazer negócios na prática. Tiveram apenas um dia para se preparar para uma 
reunião com o Merril Lynch, em Nova York — e se deram bem. “Se no início tívessemos 
consciência de como funcionava o venture capital, talvez já estivéssemos no exterior”, diz Rodrigo 
Borges, diretor de Tecnologia. Mas afobação não é característica dos três amigos. Quando o 
Buscapé firmou-se no terreno movediço das pontocom, eles voltaram à Politécnica e se formaram. 
Os “loucos” de ontem, não são apenas empresários de sucesso, mas engenheiros formados. Tudo 
no seu tempo. 
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