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BuscaPé

O BuscaPé é atualmente o site de
comparação de preços mais utilizado

na América Latina, tendo partido de
uma idéia de quatro jovens estudan-
tes de engenharia em seus últimos

anos de faculdade.
A história da empresa é um

grande exemplo de como diferen-

tes investidores de venture capital

podem ajudar no crescimento de

determinadas empresas. Por sinal, o
BuscaPé, diferentemente da grande
maioria das empresas brasileiras,

adaptou-se de maneira muito efi-
ciente à cultura de cada um dos seus

investidores.

Desde a sua fundação, a cultura
de aporte de investimentos está pre-

sente na empresa. Até o momento
três aportes de capital já foram rea-

lizados. Esses recursos permitiram
aos empreendedores do BuscaPé

realizar, em pouco mais de sete anos,
operações em grande parte da Amé-
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rica Latina, de modo que a empresa
está hoje presente em países como

México, Argentina, Chile, Colômbia,
Peru e Brasil.

Neste artigo descrevemos a histó-
ria do BuscaPé e mostramos como a
relação entre investimento e empreen-

dedorismo culminou, nesse caso, em

um exemplo de sucesso. Para tanto,
usamos como fonte principal de infor-
mações uma entrevista com o CEO do

BuscaPé e um dos quatro fundadores
da empresa, Romero Rodrigues.

O que é o BuscaPé. O BuscaPé
não é uma loja, mas sim um site que
ajuda o consumidor a fazer a melhor

compra por meio de informação

rápida e fácil sobre produtos, preços

e estabelecimentos. O serviço é gra-

tuito e o usuário não perde tempo
pesquisando preços em diferentes

lojas. Basta ele escolher algum pro-

duto desejado que o próprio site

apresenta, automaticamente, uma
lista de diferentes lojas que ofere-

cem esse produto, apontando não
somente o seu preço (atualizado)

como também a avaliação das lojas
feitas por outros consumidores que
já compraram nelas.

Todos os dias, milhões de pro-
dutos e ofertas são capturados nas

lojas e classificados em mais de 30
categorias, abrangendo desde CDs e

livros até combustíveis, Tarifas ban-

cárias e alimentos. Adicionalmente,
o BuscaPé auxilia o consumidor por

meio da comparação de produtos
"lado a lado": compara-se não ape-
nas o preço, mas também diversas

outras características de produtos
similares.

Os preços são atualizados através
de um software apelidado de spider.

Ele percorre, em segundos, centenas
de lojas, trazendo as características
dos produtos e os preços praticados,
atualizando o banco de dados dia-

riamente ou de seis em seis horas,
dependendo da loja.

O primeiro aporte. Com apenas

uma idéia em estágio inicial, nenhuma



experiência de mercado e um único
computador desktop como recurso, os

quatro sócios do BuscaPé perceberam
que a melhor maneira de superar tais
obstáculos seria pedir ajudar externa.

Foi o que aconteceu quando eles foram

pedir auxílio para Aníbal Messa, então
analista da McKinsey Consultoria.

Aníbal gostou tanto da idéia

que não somente aceitou ajudá-los,
mas também resolveu dedicar-se
a ela e montar a primeira empresa

brasileira de venture capital focada
em investimentos de infra-estrutura

de Internet e de novas tecnologias.
Assim nasceu a e-Platform, que, em
novembro de 1999, aportou cerca de

US$ 250 mil no BuscaPé, adquirindo

20% da empresa.
A e-Platform trouxe o que o mer-

cado chama de "smart money", ou seja,
um recurso financeiro unido à inteli-

gência de business. Em outras palavras,
o BuscaPé conseguiu, com a ajuda da

e-Platform, desenvolver um networking

aprimorado com a área financeira e

criar um plano de negócios muito mais
consistente e fundamentado, além de

realizar grandes melhorias na gestão
da empresa, como a montagem de um

conselho, do qual três consultores da
McKinsey participavam.

Segundo Romero Rodrigues, "a
e-Platform tinha uma postura de in-

cubadora. Ela resolvia os problemas

administrativos e dava assessoria
em tudo o que não fosse negócio

principal da empresa. Isso dava

tranqüilidade para que nós (sócios-
fundadores) desenvolvêssemos mais
o negócio, no momento em que isto

era mais importante!"
A participação da empresa de

venture capital no início do negócio
foi fundamental, pois ela trouxe
gestão de alto nível para o BuscaPé
e permitiu que os sócios-fundadores
trabalhassem no fortalecimento e

desenvolvimento do core business da
organização. Era exatamente aquilo o

que os quatro empreendedores bus-
cavam quando pensaram em obter

auxílio externo.

O segundo aporte. Pouco depois
da entrada da e-Platform, houve uma

segunda rodada de investimento no
BuscaPé em junho de 2000. Um
grupo formado pela Merrill Lynch,
Unibanco e Brasil Warrant adquiriu

30% da companhia, investindo cerca
de US$ 3 milhões. A e-Platform ain-

da continuou como investidora no
negócio, mas teve sua participação

reduzida para 14%.
Ao contrário da e-Platform, a

participação desse segundo grupo

de investidores na gestão da empresa
foi muito menos ativa, concentrada
prioritariamente nos resultados

financeiros e no desempenho do
investimento realizado. Apenas uma

ou duas reuniões de conselho eram
realizadas por ano, momento em que

o BuscaPé informava o desenvolvi-
mento das atividades e sua aderência

ao plano de negócios traçado. Tal
distanciamento permitiu maior li-

berdade aos sócios-fundadores, que,
paulatinamente, puderam deslocar
seu foco de atuação da área técnica

para a gestão do empreendimento.
O grande desafio enfrentado

pelo BuscaPé veio em 2001, quando

o grupo de investidores questionou
a viabilidade financeira do negócio
(considerando inclusive o encerra-

mento das operações) t solicitou a
antecipação do prazo para a empresa

atingir o ponto de equilíbrio. Na
época, o BuscaPé operava com um

fluxo de caixa negativo e a previsão
de zerar o burn rate - a taxa mensal

de investimento de capital social para
financiar as operações -, inicialmente

definida para o final do ano de 2003,
foi adiantada para o final de 2002.

O BuscaPé teve de mudar seu
plano de negócios e buscar alterna-

tivas rápidas para geração de fluxo
de caixa. Entre as iniciativas tomadas
pela empresa, destacam-se a criação

de novos produtos/serviços e a redu-
ção da importância do serviço direto
ao consumidor final. Adicionalmen-
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te, a empresa começou a utilizar o
spider para gerar (e vender) relatórios
de mercado, além de disponibilizar

licenças pagas para a utilização de
seu software. Com essas medidas, o

BuscaPé conseguiu cumprir a meta

definida pelos investidores, alcan-
çando o break even em setembro de
2002.

O terceiro aporte. A terceira ro-
dada de investimentos recebida pelo

BuscaPé aconteceu em dezembro de

2005. O grupo de investimentos in-
ternacional Great Hill Partners inves-
tiu um. valor não divulgado, adqui-

rindo a maioria das cotas da empresa
por meio da compra da participação

dos investidores anteriores mais um
percentual dos sócios-fundadores.

O objetivo principal do Great
Hill é alavancar o negócio do Busca-

Pé, buscando não somente a conso-
lidação financeira e operacional da
empresa, mas também o aproveita-

mento de eventuais convergências
com os mais de 50 outros negócios de

sua carteira de investimentos.
Apesar de sediado em Boston,

nos Estados Unidos, o grupo faz um

contato telefônico semanal de pelo
menos 30 minutos com o BuscaPé

e, uma ou duas vezes por ano, um
representante da empresa viaja até
a sede do grupo nos EUA, além dos

inúmeros contatos por e-mail.
Comparado com o grupo de

investidores anterior, o contato e a
interação entre a empresa e o grupo
norte-americano são mais freqüentes

apesar da distância, existindo uma
influência maior particularmente na

estratégia do negócio. Afora isso, a
experiência e a capacidade do Great
Hill têm estimulado o BuscaPé no
sentido de fortalecer seu negócio

atual e gerar novas oportunidades.

A relação investidor-empre-
endedor. No Brasil, talvez a própria
cultura de negócios explique por que
a relação entre o investidor de venture

capital e o empreendedor é vista como

problemática, difícil e geradora de

atritos entre os novos sócios. Ainda
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não se consolidou a consciência de

que investidores podem agregar e
adicionar valor à empresa.

O BuscaPé é um exemplo de
como essa relação pode ser lucrativa

para ambas as partes. A empresa teve
não somente um investidor, mas cin-
co diferentes, em três momentos de

vida distintos e que trouxeram, cada
um, benefícios diversos.

Certamente, isso foi facilitado
pelo fa to de o Buscapé possuir,
desde a sua fundação, um processo

dinâmico de atração de investimen-
tos, fundamentalmente atrelado ao

pioneirismo e ao setor de atividade
da empresa. Afinal, para que o em-
preendimento tivesse sucesso, os
sócios precisaram moldar a cultura

da empresa com a constante partici-

pação de investidores venture capital,

adaptando-se, inclusive, aos diferen-
tes valores de cada um e descobrindo

o melhor modo de atendê-los.
Não bastou ao BuscaPé receber

apenas aportes de investimento e

manter a gestão da empresa: diversas
vezes surgiram mudanças estruturais

na empresa instigadas pelos investi-
dores e que resultaram em futuras

melhorias de gestão. Por exemplo,
como o CEO ressalta, no segundo
aporte, a empresa teve que adiantar

em um ano a sua meta de alcançar o
break even e, em função disso, a ges-
tão teve que ampliar seu catálogo de

produtos oferecidos como alternativa

para aumentar o fluxo de caixa. Os
sócios-fundadores passaram a atuar
mais fortemente na gestão da em-
presa, delegando a área operacional

para outros responsáveis. O choque

de governança foi bem-sucedido,

corroborado pelo terceiro aporte,
que adquiriu a maioria das ações da

empresa.
É claro que há desvantagens em

receber o capital de investidores

de venture capital. A manutenção
do controle da empresa talvez seja

a mais polêmica delas. Os sócios
das empresas brasileiras têm gran-
de dificuldade em aceitar alguém

"mandando" na organização que
eles (ou sua família) fundaram. A

entrada de um novo sócio não é
algo aceito de forma tranqüila e na-
tural em nossa cultura de negócios,

quanto mais um sócio que deterá o
controle e, por conseqüência, a pa-

lavra final. Isso faz com que muitas
empresas nacionais desconsiderem
o investimento de venture capital,

mesmo sem saber quais seriam os
benefícios trazidos por gestores que
já estiveram à frente de diversos

outros negócios.
O caso BuscaPé, em nosso ver,

mostra como o investimento de ven-

ture capital pode ser benéfico não só

com respeito à gestão financeira da
empresa, mas também como gerador
de "choques de gestão", que acabam

redundando em melhorias em todo
o processo produtivo. É claro que

investidores estarão sempre interes-

sados no retorno financeiro de seu
investimento, mas investidores in-
teligentes o farão agregando valor à

empresa investida e, sendo sócios da
organização, mais ganharão quanto
maior for o valor da empresa. Essa é

uma relação que tem grandes chan-
ces de ser benéfica para ambas as
partes, desde que elas se conheçam
mutuamente e aprendam a trabalhar

em conjunto.
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