
Achar o melhor produto com o
melhor preço: foi assim que o site
Busca Descontos conseguiu atin-
gir a marca de 12 milhões de inter-
nautas que acessam as suas 400
mil ofertas por dia. O site foi cria-
do pelo publicitário Pedro Eugê-
nio, em 2006. Segundo ele, o hob-
by de guardar cupons de descon-
tos em casa foi o que motivou o
desenvolvimento da empresa.

“Descobri que na internet as
pessoas não tinham o poder de pe-
chinchar como acontece nas lojas
físicas”, conta Eugênio. O site vai
além das buscas pelo preço baixo.
No Busca Descontos, o cliente
consegue clicar na oferta e acessá-
la direto no site do vendedor. Pa-
ra completar, no fim das compras
o valor do desconto já aparece no
carrinho do cliente.

E é daí que vem parte do fatura-
mento (não divulgado) da empre-
sa. A cada venda realizada, o co-
merciante repassa uma porcenta-
gem para o Busca Descontos.
“Mas a nossa principal fonte de
renda vem da publicidade”, afir-
ma o dono do empreendimento.

Além disso, o Busca Descontos
é o responsável por promover o
“Black Friday” no Brasil. Em 2011,
o evento que aconteceu no dia 25
de novembro foi considerado um
sucesso, já que foi a data em que o
e-commerce mais vendeu produ-
tos em toda a sua história, movi-
mentando mais de R$ 100 milhões
em um único dia. “Foram mais de
237 mil pedidos realizados em um
período de apenas 24 horas”, diz o
presidente da empresa.

Além disso, o empresário Pe-
dro Eugênio também trouxe para
o país o “Boxing Day”, que é uma
espécie de saldão de Natal, que fez
com que o comércio eletrônico fa-
turasse R$ 60 milhões em dezem-
bro do ano passado.

O positivo momento do site
permitiu que o grupo francês
Lead Media, especialista em mar-
keting de performance da Euro-
pa, investisse na companhia — os
números da negociação, porém,
não foram divulgados. Empresas
como Extra, Submarino, Compra
Fácil e Brastemp, são alguns dos
parceiros do Busca Descontos. De
acordo com Eugênio, uma equipe
de 40 pessoas fica responsável em
investigar e monitorar a atuação
das empresas no comércio eletrô-
nico. “Dessa maneira evitamos pi-
caretas no nosso site”, afirmou
Eugênio. Hoje, o Busca Descontos
é o terceiro site que mais gera ven-
das online no Brasil, ficando atrás
do Google e do Buscapé. ■ C.M.

Dono de uma das empresas que
mais geram vendas on-lines no
Brasil, o publicitário Pedro Eugê-
nio, de 32 anos, tem em seu currí-
culo empresas lucrativas e inova-
doras. Aos 16 anos, ele criou o
provedor Topnet, que vendeu pa-
ra o portal Terra, em 1999.

Além disso, ele criou o site Ua-
laa, que está no ar há apenas um
mês e já conta com mais de 100
mil usuários cadastrados. Nele o
cliente encontra apenas uma ofer-

ta com um preço especial por dia.
Com todo esse sucesso, Eugê-
nio se acha um cara de sorte.
“Sorte é quando oportunidade
passa pela nossa frente e nós
temos estamos pronto para
executá-la”, afirma. ■ C.M.

O Fórum Econômico Mundial aponta o Brasil na 53ª coloca-
ção no ranking dos países que melhor promovem a compe-
titividade das empresas. O resultado contrasta com a rele-
vância internacional do país. Recentemente, o britânico
Centre for Economic and Business Research apontou que
já tomamos do Reino Unido o posto de sexta maior econo-
mia. Os dados corroboram algo que presenciamos no
dia-a-dia do ambiente empresarial. Nosso país tornou-se
um importante player, mas ainda temos muito a fazer pa-
ra explorar plenamente o potencial do nosso mercado.

As telecomunicações são parte deste contexto. O Brasil
se tornou a quinta maior rede de internet e o oitavo maior
mercado de tecnologia da informação e comunicação
(TIC). O vigor do mercado interno abre espaço para ex-
pressivos avanços nos próximos anos, o que pode ser ain-
da mais fortalecido por meio do estímulo à maior competi-
tividade no setor.

As telecomunicações são um importante pilar do desen-
volvimento brasileiro. Se no passado o crescimento era
pautado principalmente pelo que acontecia no Sudeste e
Sul, hoje os Estados das demais regiões também ganharam

importância. Neste cená-
rio, precisamos pensar em
condições eficientes de in-
terligar todos esses merca-
dos regionais emergentes.

A demanda por mais
competitividade, entretan-
to, não significa que inexis-
ta competição. Sem ne-
nhuma insinuação à vio-
lência, penso que se Sun
Tzu fosse — em pleno sécu-
lo 21 — escolher uma are-
na para colocar em prática
o que escreveu em A Arte
da Guerra sobre estratégia
e tática, ele optaria pelo
palco das telecomunica-
ções. Arrisco dizer que ne-

nhum outro setor ou arranjo produtivo seja tão competiti-
vo quanto este e, por isso, as empresas se pautam em estra-
tégias arriscadas e que buscam surpreender a concorrên-
cia cada vez mais.

O apoio à competitividade se faz necessário, por exem-
plo, para ampliar as opções em telecomunicações para pe-
quenas e médias empresas, um dos motores do cresci-
mento do PIB. Medidas como estímulo ao compartilha-
mento de redes das concessionárias e novas regras para a
entrada de novos players em telefonia celular via MVNO
são importantes para que nichos de mercado possam ser
mais bem atendidos.

A competitividade no setor também passa pela criação
de novas regras que favoreçam o desenvolvimento de ino-
vações por parte das médias e pequenas companhias do se-
tor. A Lei do Bem possibilitou um maior financiamento
por parte das empresas em pesquisa e desenvolvimento,
mas ainda são necessárias regras que diminuam a carga tri-
butária e desburocratizem a rotina dos players emergen-
tes em telecom.

Certamente as medidas de apoio à competitividade em
telecomunicações criarão condições para o desenvolvi-
mento de soluções, inclusive, que mantenham o atual
avanço dos indicadores de atendimento aos usuários e da
criação de produtos e serviços mais sustentáveis. Confor-
me escreveu Sun Tzu, aquele que se empenha em resolver
as dificuldades resolve-as antes que elas surjam. Nosso de-
safio atual é garantir o pleno desenvolvimento da área de
telecomunicações antes que, no futuro, tenhamos que pen-
sar em medidas emergenciais para a solução de problemas
que já estavam previstos. ■
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