
OBuscapéfoicriadoporquatro
universitáriosem1999.Trêsde-
les–RomeroRodrigues,Rodri-
goBorgeseRonaldoTakahashi
– estudavamengenharia naEs-
cola Politécnica da USP e o ou-
tro – Mario Letelier – adminis-
tração na Fundação Getúlio
Vargas. “Nossos nomes come-
çamcom ‘Ro’porqueestudáva-
mos na mesma classe e a Poli
dividia as turmas em ordem al-
fabética”, explicaRodrigues, 31
anos, presidente da empresa.

A ideia surgiu depois de os
estudantesanalisaremosnegó-
cios existentes na internet na
época. O comércio eletrônico
crescia,mas eles viramque era
muito difícil saber onde esta-
vam os melhores preços. O di-
nheiro para criar a empresa
veio do estágio que faziam na
universidade.“Cadaumcoloca-
va R$ 50, R$ 100 por mês para
pagar a hospedagem e a conta
de um telefone celular”, diz Ro-
drigues. “Emumanoemeio, in-
vestimos unsR$ 3mil.”

Os primeiros investidores
doBuscapéforamaMerrillLyn-
ch, o Unibanco e a Brazil War-
rant, holding da família Morei-
raSalles.Em2005, esses inves-
tidores venderam suas partici-
pações para o fundoGreatHill.

Romerocontaqueomomen-
tomaisdifícildaempresafoiem
2001, depois do estouro da bo-
lha da internet. “Estávamos
cumprindooplanodenegócios,
quepreviaquealcançaríamoso
ponto de equilíbrio em 2002,
mas os investidores nos fize-
ramantecipar emumano.”

Outromomento difícil foi no
iníciodaempresa.Elescomeça-
ram com 35 grandes varejistas
listados. “Tínhamos acabado
de comprar umcelular, que na-
quelaépocaeraumacoisacara,
emeligaram.”Odiretordeuma
redevarejistanãogostoudeter
seus preços comparados com
os de outras lojas e ameaçou
processar o Buscapé. “Argu-
mentamos que o que estáva-
mosfazendoeralegalenãotira-
mos os preços dele do ar”, lem-
bra. “Depois disso, esse diretor
nãoatendeumaisasnossasliga-
ções.” Dois anos depois, o Bus-
capécomeçou acobrardas em-
presas que entram no site. “Eu
tentavaligarparaessediretore
ele continuava a não atender.
Aí resolvemos tirar os preços
deles do site. Recebi uma liga-
ção e era ele, ameaçando nos
processar se não colocássemos
os preços de volta.” ● R.C.

Naspers
compra
osite
Buscapé

Renato Cruz

O grupo de mídia sul-africano
Naspersanunciouontemaaqui-
sição de 91% das ações da com-
panhia de comércio eletrônico
Buscapé, por US$ 342 milhões.
A companhia – que, no País,
tem participações na Editora
Abril (30%)enaempresadetec-
nologiaComperanTime–com-
prou a fatia do fundoGreat Hill
Partners, então sóciomajoritá-
rio do Buscapé, e de cinco dos
nove sócios minoritários. Três
dos fundadores do site, alémdo
criador do Bondfaro, concor-
rente adquirida há três anos,
permanecemcomosócioseexe-
cutivos do negócio por um pra-
zo de cinco anos.

Em comunicado, a Naspers
informou que a aquisição será
financiada com recursos pró-
priosequeaequipeadministra-
tiva do Buscapé será mantida.
Alémdo site de comparação de
preços,ogruponacionaltemou-
tras quatro marcas, como a re-
de de classificados QueBarato!
eaconsultoriadosetoreletrôni-
co e-bit. Suas receitas vêm de
publicidade, venda de platafor-
mas de comércio eletrônico e
ferramentas de busca utiliza-
das em mais de cem portais e
websites,comoAmericanas,Mi-
crosoft, Globo eAbril, emais de
320mil lojas físicas e virtuais.

Para a Naspers, que tem fei-
to aquisições em mercados
emergentes, o negócio será
uma forma de avançar na área
decomércioeletrôniconaAmé-
rica Latina, onde, avalia a em-
presa,apenetraçãoda internet
ainda é baixa.“A Buscapé nos
dáoperações emrápido cresci-
mento,emlinhacomnossofoco
em e-commerce e comatuação
nos mercados mais importan-
tes da região”, afirmou o dire-
torde InternetdaNaspers,An-
tonie Roux.

O grupo sul-africano, que
temnegócios emmídia impres-
sae eletrônica, comprourecen-
temente operações de comér-
cio eletrônico no Leste Euro-
peu. Também atua na China,
Rússia,ÍndiaeÁfricasubsaaria-
na. Hein Brand, presidente da
Naspers para a América Lati-
na, comentou que “após os in-
vestimentosnaAbril e naCom-
pera nTime, a Naspers desen-
volveu um bom entendimento
do crescente mercado brasilei-
ro. O BuscaPé é umdos poucos

grupos estabelecidos nesta
indústria,epodecrescerain-
damais”, informouoexecuti-
vo, em comunicado.

Opresidenteeumdosfun-
dadores do Buscapé, Rome-
ro Rodrigues, afirmou que a
aproximaçãoentreasempre-
sascomeçouhádoisanos.Se-
gundoele, amarcacontinua-
rá a existir e a empresa não
será incorporada por outra
dogrupoNaspers. “Estamos
estudandosinergiascomou-
tras empresas do grupo que
fazemamesma coisa.”

Criadahádezanospores-
tudantes da Universidade
de São Paulo e da Fundação
Getúlio Vargas, a compa-
nhia começou com 35 lojas
cadastradas e 55 mil visitas
aomês.Esteano,ogrupode-
ve fechar com 600 mil lojas
cadastradas e 62 milhões de
usuários.

Aempresanãorevelao fa-
turamento. Em 2006, após a
fusão com oBondfaro, as re-
ceitas anuais eram de cerca
de R$ 30 milhões. A compa-
nhia tem operações em 28
países daAmérica Latina.

Segundo dados da consul-
toria e-bit, que também per-
tenceaogrupoBuscapé,oco-
mércio eletrônico brasileiro
movimentou R$ 3,8 bilhões
noprimeirosemestre.Noter-
ceirotrimestre,ocrescimen-
toemrelaçãoaoanopassado
foi de 30%. ●

COLABOROUMARIANNA ARAGÃO

Empresasfazemreciclagem‘dentrodecasa’

PROJETOS

SOCIAIS

Estudantescriaramsite
investindoR$100pormês

INTERNET

Pão de Açúcar e Wal Mart criam produtos feitos com resíduos gerados em suas lojas

Alunos da USP e da FGV, eles pagavam os custos de
hospedagem do site com dinheiro de um estágio

Grupo sul-africano adquire 91% da
empresa por US$ 342milhões

Andrea Vialli

O conceito de produtos de ciclo
fechado, onde as empresas pas-
samausaropróprioresíduoque
produzem para fabricar outros
produtosouembalagens, come-
ça a chegar ao Brasil. Por aqui,
redes do varejo como Pão de
Açúcar eWalmart já estão dan-
doumpassoalémemsuaspráti-
cas de reciclagem, com melhor
aproveitamento ao lixo gerado
nas lojas ou entregue pelos con-
sumidores.

OgrupoPãodeAçúcarcome-
çouausaropapel epapelãodes-
cartadonaslojasdaredeparafa-

bricarembalagensdosprodutos
de suamarca própria Taeq, que
vai de sabonetes a orgânicos.
Por mês, as estações de recicla-
gemlocalizadasnaslojasdarede
recebem 500 toneladas de resí-
duos–desses, 250 toneladas são
de papel e papelão. “Reaprovei-
tar esse volume de material na
confecçãodeembalagens foium
meioqueencontramosdefechar
ociclointernamente,ouseja,nos-
sopróprioresíduoviranossaem-
balagem”, afirma IsadoraSbris-
sa, gerentedamarcaTaeq.

Osresíduosdas lojassãocole-
tadosporumacooperativadeca-
tadores, a Vira Lata, de Osasco,
que vende as aparas à empresa
Papirus, fornecedor de embala-
gens de papel para a marca
Taeq.Umsistemaderastreabili-
dade desenvolvido pelo varejis-
tapermite saberqueasembala-
gensdescartadasirãodefatoen-

trar no processo produtivo de
novas embalagens.

Agora, o grupo negocia com
outros fornecedores o mesmo
procedimento para as embala-
gens de plástico e aço. “Não vai
faltar matéria-prima”, diz Ra-
fael Sales, coordenador de pes-
quisade embalagens dogrupo.

No Wal Mart, a aposta é no
sabãoembarrafeitocomóleode
cozinhareciclado.Oóleoé reco-
lhido nas lojas do Maxxi Ataca-
do,bandeiravoltadaparaocon-
sumo popular da rede america-
na, segue como insumo para a
fabricaçãodesabãoembarrape-
la empresa gaúcha Bertolini e
volta ao supermercado como
produtofinal.Oprojetoestácen-
trado nas lojas de Santa Catari-
naeRioGrandedoSul,masatéo
fimdoano chega aoNordeste.

Naprateleira,osabãoévendi-
doporumpreço26%menorque

o da marca líder. O óleo recicla-
do compõe 20% da matéria pri-
manaproduçãodosabão,dizYu-
riFeres,consultordesustentabi-
lidade do Wal Mart. “O projeto
permitiu transformar emmaté-
ria prima 2,3 mil toneladas de
óleo,umresíduopoluentequan-
dodescartadono ambiente.”

TENDÊNCIA
A fabricação de produtos a par-
tirderesíduosvemganhandoes-
paço.“Em média, tudo o o que o
consumidor compra acaba em
um aterro sanitário seis meses
depois. A reciclagem atrasa a
chegadaaoaterroenãotemsido
suficientepararesolveroproble-
madolixo”,dizMayEast,consul-
toradesustentabilidadedasNa-
çõesUnidaseestudiosadaecolo-
giaindustrial,conceitodesenvol-
vidonadécadade1990equepre-
vêoreaproveitamentopleno,co-
mo matéria-prima ou energia,
dosresíduos.“Éprecisoincorpo-
rá-los aoprocessoprodutivo.” ●

APOSTA- Rodrigues (E), Takahashi, Borges e Letelier, fundadores do Buscapé, em foto tirada em 1999, ano em que a empresa foi fundada

NÚMEROS

SUSTENTABILIDADE

RETORNO-Sales e Isadora criaram embalagens com resíduos da loja
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DIVULGAÇÃO-1999

US$ 342 mi
é quanto o Naspers pagou pelo
controle do Buscapé

91% das ações
foi a participação adquirida
pelo Naspers

R$ 3,8bilhões
é quanto movimentou
o comércio eletrônico
no Brasil primeiro semestre
de 2009

R$ 30 milhões
foi o faturamento do grupo
Buscapé em 2006.
A empresa não revela seu
faturamento atual

28é o número
de países em que o grupo atua
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Text Box
 Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 set. 2009, Economia & Negócios, p. B15.




