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Meio & Mensagem – Sendo o Buscapé um sobrevivente do 
estouro da bolha no início do século e tendo visto a eferves-
cência de ideias daquela época, como analisa o comporta-
mento do mercado brasileiro de tecnologia e inovação? 
Romero Rodrigues – Acho que estamos entrando em 
uma nova onda e, para que esse ciclo se desenvolva, 
o mercado precisa de empreendedores e de ideias 
inovadoras. Quando aconteceu o boom da internet, 
muitos jovens universitários quiseram montar seu 
próprio negócio, mas tivemos muito pouco tempo 
de investimento no Brasil antes do estouro da bolha. 
Depois que o mercado secou, os fundos de investi-
mentos começaram a procurar novos projetos e não 
os encontravam, porque os jovens haviam perdido o 
interesse em empreender. O que percebo agora é que, 
por conta de alguns movimentos do mercado, como 
a própria venda do Buscapé, uma dose de energia e 
inspiração foi depositada no País a ponto de provocar 
o surgimento de novas ideias. Acredito que esse novo 
ciclo precise que as coisas sejam feitas de maneira mui-
to bem pensada e correta para que, em três ou quatro 
anos, uma nova safra de empreendedores se firme 
no mercado. Não tenho dúvidas de que há potencial.     

M&M – Como tem sido o dia a dia do Buscapé depois de 
acertada a venda para a Naspers? 
Rodrigues – Continuamos operando de maneira 

independente. A venda para a Naspers, na verdade, 
só veio a somar. Agora temos um parceiro que é 
agressivo como a gente e aceita os riscos de apostar 
em projetos que poderão dar retorno em intervalos 
maiores de tempo. Além disso, trata-se de um grupo 
que agregou muito em conhecimento internacional 
por possuir operações parecidas com o Buscapé em 
vários lugares do mundo, como Leste Europeu, China 
e Índia. Isso propicia uma grande troca de experiên-
cia. Antigamente, nossa referência era o mercado 
americano, onde os sites comparadores de preços 
não evoluíram a contento. Hoje, é muito mais fácil 
imaginar o futuro do Buscapé olhando para esses 
mercados emergentes onde a Naspers já atua.

M&M – Em que pé anda o processo de internacionaliza-
ção da companhia?
Rodrigues – Hoje temos presença física no Méxi-
co, Colômbia, Argentina e Chile e devemos abrir 
escritório no Peru até o primeiro trimestre do ano 
que vem. Vitualmente, operamos em outros 16 
mercados, todos na América Latina. Nosso foco, no 
entanto, é mesmo explorar o mercado e o potencial 
de crescimento da região.
 
M&M – Nos últimos meses houve uma verdadeira febre 
em torno dos sites de compras coletivas. O Buscapé, 

inclusive, adquiriu o Zipme (que agora se chama Save-
me) para entrar nesse segmento como uma central de 
ofertas. Qual o futuro desse mercado?
Rodrigues – Esse é um mercado muito novo. A dú-
vida que paira no ar agora é sobre quem se cansará 
primeiro desse modelo de negócios: o consumidor 
ou o vendedor. Enquanto essa resposta não vem, 
quem perde valor no primeiro momento são os 
players de mídia. Eles passam a brigar com esses 
sites pela verba dos anunciantes que até então não 
utilizavam a mídia online e muito menos optavam 
pela cuponagem, por acreditarem que esse é um 
tipo de promoção que deprecia a marca. Quanto ao 
futuro, acredito que veremos o crescimento de sites 
de nicho e regionalizados. Poucos terão cobertura 
nacional. Esses deverão ser quatro ou cinco. Por 
outro lado, endereços que atuem apenas em cidades 
ou bairros específicos ou que só registrem ofertas 
relacionadas à comida japonesa, por exemplo, de-
verão continuar surgindo e se popularizando. 

Meio & Mensagem – Acredita ser viável comercializar 
qualquer tipo de produto ao invés de apenas serviços 
com esse modelo?
Rodrigues – Acho que muita coisa ainda deverá ser 
testada, mas algumas características no negócio de 
serviços não existem no setor de varejo. São elas: 
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Da pechincha  
ao sucesso 
Lançado em 1998, o Buscapé nasceu como um pequeno site capaz 
de auxiliar o consumidor brasileiro a encontrar as melhores ofer-
tas e a tomar as melhores decisões de compra. Depois de quase 12 
anos e uma crise de enormes proporções (detonada pelo estouro 
da bolha das empresas de tecnologia), a empresa conta com outras 11 marcas sob o 
guarda-chuva Buscapé e foi adquirida recentemente por US$ 342 milhões pelo gru-
po sul-africano Naspers. “Sempre fomos românticos o suficiente para acreditar que  
nossa pequena confeitaria na São Gabriel se transformaria um dia em um Pão de Açúcar”, diz o fundador e 
CEO, Romero Rodrigues. Com operações que variam de um sistema de análise de navegação dos internautas a 
um site que reúne ofertas disponíveis nos endereços de compras coletivas, o Buscapé trabalha para fazer evoluir 
o comércio eletrônico nacional enquanto procura investir em novos talentos e adquirir projetos promissores. 
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taxa de ocupação e distância. Produtos geralmente 
têm um preço de mercado e podem ser entregues 
em qualquer lugar. Por outro lado, aquela mesa 
do restaurante que não foi ocupada naquela noite 
ou aquela sessão de depilação que não foi vendida 
naquele dia foram perdidas para sempre. Outro 
problema é que a margem para se trabalhar produto 
é muito baixa. Se você tirar 10% do preço de uma 
câmera digital, por exemplo, esse já é um baita 
desconto. E 10% não representam uma promoção 
tão apelativa quanto os 80% que você consegue 
oferecer em serviços, que operam com margens 
bastante altas e flexíveis. O modelo até tem fun-
cionado bem com venda de roupas e acessórios no 
caso dos clubes de compras privados, mas talvez 
isso pare por aí. 

M&M – Observa alguma outra tendência que possa 
ganhar tamanha proporção no Brasil?
Rodrigues – Nos Estados Unidos, por exemplo, onde 
os sites de compras coletivas movimentam enormes 
quantias de dinheiro e operam há mais tempo, a 
nova onda é o surgimento de sites dedicados à re-
venda dos cupons comercializados pelas empresas 
de compras coletivas. São pessoas que compraram 
alguma oferta e por alguma razão não sabem o que 
fazer com aquela aquisição. No Brasil, isso ainda não 
acontece, mas poderá acontecer em breve.  
 
M&M – Recentemente, o Buscapé adquiriu a eBeha-
vior, especializada em análise de comportamento dos 
internautas. De que forma pretendem fazer uso desse 
tipo de serviço? 
Rodrigues – A eBehavior tem como função detalhar o 
comportamento dos usuários durante a navegação e 
não traçar um perfil dos mesmos por sexo ou idade. 
Se meu comportamento for equivalente ao de uma 
menina de oito anos, o sistema vai me oferecer uma 
boneca como opção para a próxima compra, por 
exemplo. É muito parecido com o que a Amazon faz 
há anos, e benfeito, com a diferença de que a Amazon 
faz em benefício próprio, enquanto nossa proposta 
é vender isso como um serviço aos varejistas, como 
forma de agregar valor para o consumidor e para 
nossos parceiros de negócios. No final do dia, vamos 
conseguir entregar aos nossos parceiros o histórico 
de navegação para que eles identifiquem o público 
de seu interesse e, assim, façam recomendações 
de produtos. Dessa forma, conseguiremos atingir 
também os pequenos e médios varejistas, que difi-
cilmente conseguiriam volume suficiente para criar 
um sistema próprio de recomendação. 

M&M – Como caminha a operação de pagamento digital 
do Buscapé e como enxerga a entrada de empresas como 
o PayPal no País? Qual a relevância dessa modalidade de 
pagamento para o comércio eletrônico nacional?
Rodrigues – O mercado está crescendo de maneira 
tão acelerada que, por mais que a gente tente, não 
há como mapear o tamanho dessa modalidade hoje. 
Nossa intenção com o Pagamento Digital nunca foi 
a de ser um banco, transacionar pagamentos online 
ou mesmo concorrer com PayPal, que se posiciona 
mais como um banco online mesmo. Os grandes 
varejistas entendem o valor do clique e apostam 
nesse modelo para aumentarem suas vendas. Já 
o pequeno lojista, principalmente aquele que está 
começando a operação, não tem verba de marketing 
e precisa de uma imagem forte para se promover. 
Ele já tem um problema grande de fluxo de caixa 
por não possuir poder suficiente de negociação 

com os fornecedores. Além disso, o varejista tem 
de estar há pelo menos 60 dias listado no Buscapé 
para começar a vender muito e, por isso, desconfia 
um pouco do valor do clique. Para esse anunciante, 
o Buscapé é gratuito desde que suas vendas sejam 
feitas por meio de Pagamento Digital. Há dois me-
ses, nós optamos por esse modelo e aumentamos o 
número de clientes de 10 mil para 22 mil.

M&M – A compra do Bondfaro foi efetivada em 2006 e 
até hoje os dois endereços continuam em operação. O 
que justifica a coexistência de ambos? 
Rodrigues – Quando compramos o Bondfaro, sa-
bíamos que existia um público muito fiel aos dois 
comparadores e não queríamos perder nenhum 

deles, obviamente. O usuário do Bondfaro é mais 
envolvido com tecnologia e, por isso, procuramos 
trazer mais conteúdo, com mais opinião de produ-
tos, avaliações de editores, além de todo um concei-
to de comunidade por trás, com espaço para postar 
vídeos e fotos. São usuários mais familiarizados com 
o comércio eletrônico e mais formadores de opinião. 
Não à toa, o Bondfaro conta com apenas 1,5 mil 
empresas vendedoras, que passaram por critérios 
mais rígidos de avaliação. Já o Buscapé registra 
cerca de 850 mil visitas por dia – mais que o dobro 
do Bondfaro – e possui mais empresas listadas, 
com diversos critérios de avaliação. Com o Buscapé 
atingimos aqueles consumidores não tão habituados 
ao comércio eletrônico, por exemplo.
 
M&M – O acesso ao Buscapé mudou muito com o au-
mento do poder de consumo da sociedade?
Rodrigues – Mudou. Claro que ainda há uma parcela 
relevante da população que busca o menor preço, 
mas grande parte dos consumidores prefere não 
ser enganada a pagar o menor preço possível. Se o 
cliente já teve uma experiência positiva com determi-
nada loja, por exemplo, ele prefere voltar a comprar 
daquele vendedor, mesmo que não esteja praticando 

o melhor preço. O índice de reordenação dos resul-
tados – que sempre aparecem listados pela “popu-
laridade”, mas podem ser distribuídos por preço ou 
qualidade do produto, por exemplo – é de apenas 
20%. Historicamente, a maioria absoluta  dos que 
reordenavam os resultados o fazia pelo fator preço. 
Hoje, a reordenação pelo valor da parcela é quase 
equivalente à reordenação por preço. Esse nada mais 
é do que um reflexo claro da economia atual e mostra 
um comportamento nítido da classe C.

M&M – Com poucas iniciativas de marketing em mídias 
que não a internet, o Buscapé não aparece como um 
anunciante corriqueiro. Qual a importância da publici-
dade para a empresa?

Rodrigues – A gente fez e vai continuar fazendo a 
chamada mídia offline, que tem dado resultados muito 
interessantes. Quem fez uso da internet durante muito 
tempo acaba ficando um pouco mal-acostumado, por-
que o retorno com a rede é muito grande e imediato. 
O fato é que a maneira como nos comunicávamos era 
muito pouco interruptiva e não prezava pela nossa 
marca. A mídia “tradicional” tem sido importante para 
fortalecer justamente a marca Buscapé. Para isso, 
passamos a investir mais no mix internet e televisão 
por assinatura. Depois de algumas campanhas, con-
seguimos ver aumentar nosso índice de lembrança da 
marca de forma espontânea, sendo 50% de lembrança 
na primeira menção. Nossa marca também teve índi-
ces muito positivos no que diz respeito à confiança do 
consumidor. Estamos no ar ainda com uma campanha 
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