
priam um ritual todas as noites. Eles se reu-
niam virtualmente no ICQ, o mais popu-
lar programa de mensagens instantâneas
da época, para uma animada conversa que
começava sempre após a meia-noite, quan-
do o custo da conexão via linha telefônica
convencional é menor. Embora a internet
não fosse disseminada no Brasil como ho-
je, papear online não chegava a ser um com-
portamento estranho a jovens de classe mé-
dia. O incomum era que, em vez de falar
sobre garotas, música ou esportes, o trio
formado por Ronaldo Takahashi, Rodrigo
Borges e Romero Rodrigues discutia for-
mas de desenvolver um software que pes-
quisasse preços em sites de varejo. Foi as-
sim que. sem um plano de negócios bem
amarrado e sob o olhar incrédulo de paren-
tes e conhecidos, o BuscaPé entrou no ar
em junho de 1999. Hoje, o fruto das noi-
tes em claro tornou-se o mecanismo de
comparação de preços e produtos mais po-
pular da América Latina, uma empresa que
já recebeu mais de 30 milhões de dólares,
entre aportes de investidores e lucro rein-
vestido na operação.

É um feito considerável, mas o real de-
safio do BuscaPé começa agora. Seu suces-

O FINAL DOS ANOS 90, EM

meio à febre de projetos de
web que assolava o plane-
ta, três estudantes de en-
genharia elétrica da Esco-
la Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo cum-
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só despertou a atenção dos grandes portais
de internet nacionais, que estão investindo
em negócios similares. O Universo Online
resolveu relançar o Shopping UOL, servi-
ço de pesquisa e vendas que nasceu na dé-
cada de 90. enquanto o iG reestruturou seu
comparador de preços das lojas do iG Shop-
ping. Além disso, a onda internacional de
fusões e aquisições que envolve esse nicho
há alguns anos pode finalmente chegar ao
Brasil. O Shopprng.com. maior companhia
do mundo no ramo. foi arrematado pelo
eBay. em 2005, por 620 milhões de dóla-
res. O Yahoo! levou o europeu Kelkoo, em
marco de 2004. por 475 milhões de euros.
No mercado nacional, o principal movimen-
to partiu do próprio BuscaPé ao comprar o
rival Bondfaro. no ano passado. O negócio
foi viabilizado pela chegada do Great Hill
Partners. fundo americano que se tornou
acionista majoritário da empresa.

O presidente do BuscaPé. Romero Ro-
drigues, faz questão de dizer que o segre-
do dos bons resultados é a tecnologia que
os fundadores criaram — e é ela mesma
que permitirá enfrentar a concorrência. Seu
"robô", como é chamado o software que
entra em outros sites e coleta informações,
vasculha o conteúdo dos varejistas online
e identifica as características dos produtos,
os preços e até as parcelas e as condições
de pagamento. Tudo isso vai para um ban-
co de dados que. no final do ano passado,
contabilizava mais de 10 milhões de ofer-
tas de produtos, vendidos por 40 000 lojas
e distribuídos em mais de 40 categorias, co-
mo eletrônicos, informática e livros. É nes-
sas informações que milhões de pessoas se
baseiam para tomar suas decisões de com-
pra. O serviço é gratuito para os usuários.

O modelo de negócios cobra dos estabele-
cimentos cadastrados. A cada clique, os va-
rejistas eletrônicos pagam uma taxa ao Bus-
caPé. Embora não revele o faturamento de
2006, estima-se que a empresa tenha obti-
do receitas próximas a 50 milhões de reais,
número surpreendente se comparado aos
100 000 reais registrados em 2000. Por tu-
do isso, o site pode ser considerado um pe-
queno fenômeno da internet brasileira.

O mercado de comparação de preços na
web cresce a reboque do varejo eletrônico
— mas não só dele. Segundo Wendy Sept,

porta-voz do americano Shopping.com.
59% dos consumidores online dos Estados
Unidos iniciam o processo de compras com
uma pesquisa em sites de comparação. Mas
nada menos que 70% dos usuários do Bus-
caPé não fazem compras online. Muitos
internautas preferem pesquisar preços na
rede para. depois, fechar negócio pessoal-
mente numa loja física. São dados anima-
dores, ainda mais quando os dois maiores
varejistas eletrônicos do Brasil — Subma-
rino e Americanas.com —. que controlam
metade do mercado, fundiram suas opera-
ções, deixando bem menos motivo para os
internautas compararem preços nas com-
pras online. Mas pode ser que esse tipo de
preocupação deixe de dizer respeito ao Bus-
caPé. Especula-se que competidores inter-
nacionais, como o Froogle, que pertence
ao Google. e o Kelkoo. possam desembar-
car no Brasil. Como também há rumores
de que o fundo Great Hill desejaria vender
sua participação para recuperar os investi-
mentos, não parece descabido supor—em-
bora Rodrigues negue categoricamente —
que o próximo capítulo da fascinante his-
tória do BuscaPé seja escrito em inglês. •
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