
Jornal Valor --- Página 2 da edição "03/12/2012 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 02/12/2012@20:47:48

B2 | Valor | Segunda-feira, 3 de dezembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 3/12/2012 (20:47) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Est rat é g i a Para companhia, até 2015
a maioria dos acessos será por celular

Aplicat ivos
são nova
frente para
o BuscaPé

CLAUDIO BELLI/VALOR

Romero Rodrigues, executivo-chefe e fundador do Buscapé: “Nosso negócio não tem tanto espaço para crescer na internet; aplicativos são a grande aposta”

Cibelle Bouças
De São Paulo

Luciana Clemens, que atua no
segmento de fabricação de instru-
mentos musicais, fez a sua primeira
compra com o tablet. A aquisição:
um DVD do filme “O Expresso Po-
lar ”. “Foi uma compra muito tran-
quila e rápida. A experiência foi até
melhor do que algumas compras
que já fiz em sites de internet”, diz.
Luciana é uma entre aproximada-
mente 600 mil pessoas no país que
fizeram uso de um novo aplicativo
do BuscaPé para comparação de
preços e compras on-line.

O aplicativo da companhia con-
trolada pelo grupo sul-africano
Naspers foi desenvolvido durante
três meses por 40 profissionais e
lançado em outubro com um orça-
mento de publicidade de R$ 20 mi-
lhões — o mais alto já feito pelo
BuscaPé em sua história — , que in-
cluiu a produção de anúncios na
internet e em mídias tradicionais.
A campanha, realizada pela Jota -
com Publicidade, conta com a par-
ticipação de artistas e esportistas
como Edu Guedes, Mariana Wei-
ckert, Cesar Cielo e Carlos Takeshi,
e do executivo-chefe e fundador
do BuscaPé, Romero Rodrigues.

“Atualmente, 12% da nossa au-
diência está no celular, mas a pre-
visão é que, em três anos, esses apa-
relhos registrem dois terços dos
acessos”, disse Rodrigues, para ex-
plicar o investimento. “Nosso ne-
gócio não tem mais tanto espaço
para crescer rapidamente na inter-
net. [O celular] é a nossa grande
aposta para os próximos anos.”

O aplicativo foi desenvolvido de
forma que, com o cadastro no Busca-
Pé, o usuário possa realizar compras
em 50 mil lojas virtuais. É o primeiro
site a oferecer um serviço com essa
extensão no país. Nas lojas de aplica-
tivos iTunes, da Apple, e Google Play
existem milhares de aplicativos de
compras, mas a maioria é de lojas in-
dividuais, ou de conjuntos de lojas
de um mesmo nicho de mercado —
como o iList Touch, da Aldeia Tecno-
logia,  e o  Boa Lista, da empresa de
mesmo nome.

O Google lançou em outubro
no país o serviço de busca e com-
paração de preços de produtos
Google Shopping e informou
que prevê trazer no início de
2013 o Google Wallet, serviço de
pagamento móvel, que também
tornará possível a realização das
compras por dispositivos mó-
veis. A expectativa é que outros

sites de busca adotem a mesma
estratégia nos próximos meses.

Como outras companhias de in-
ternet, o BuscaPé está interessado
no rápido avanço do comércio ele-
trônico móvel. Um estudo recente
realizado pelas consultorias Hi-
Mídia e M.Sense indicou que esse
segmento do comércio eletrônico
vai movimentar R$ 2 bilhões em
2013. No primeiro semestre do
ano, essas vendas totalizaram R$
132 milhões. Segundo a consulto-
ria e-bit, o comércio móvel repre-
sentava 0,3% do comércio eletrôni-
co até junho do ano passado e este
ano passou a responder por 1,3%

do total. Em 2013, chegará a 8,5%.
Guilherme Stocco, vice-presi-

dente de desenvolvimento de ne-
gócios do BuscaPé, disse que a
empresa registra uma média de
20 mil downloads do aplicativo
por dia e a meta é chegar a 1 mi-
lhão de usuários até dezembro.

De acordo com o executivo, as
vendas efetuadas com o aplicativo
apresentavam um valor médio de
R$ 400, 15% acima do valor médio
das compras realizadas nos sites
de comércio eletrônico. “Os usuá-
rios que se conectam de dispositi-
vos móveis geralmente têm uma
renda mais alta que o usuário mé-

dio da internet”, afirmou. Para ele,
esses consumidores também aces-
sam os aplicativos mais vezes que
um usuário do site BuscaPé.

Stocco disse que parte dos 600
mil usuários já realizou mais de
uma compra com o aplicativo.
Além do investimento no desen-
volvimento da ferramenta e em
publicidade, a companhia tam-
bém vai investir “alguns milhões”
em um sistema de bônus. Os usuá-
rios que fizerem compras em lojas
que usam o sistema de pagamento
BCash do BuscaPé receberão 5% de
desconto na compra e esse valor
poderá ser usado para abater na

conta de futuras compras realiza-
das com o aplicativo — a exemplo
da promoção oferecida no site. A
empresa também desenvolveu um
sistema que permitirá a usuários
filiados ao Clube Bondfaro receber
esse valor em dinheiro.

O próximo passo da compa-
nhia será o desenvolvimento de
um carrinho de compras que
permitirá ao usuário encomen-
dar produtos de várias lojas e pa-
gar em uma única transação. “Há
uma série de tecnologias em de-
senvolvimento para que o consu-
midor tenha uma nova experiên-
cia de compra”, afirmou Stocco.
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Jenn Lim
Criadora do Culture
Book para a Zappos,
líder nos EUA em

vendas online de

roupas e calçados.

O Culture Book é
um símbolo global

de como as empresas podemusar a felicidade

comomodelo de negócios. Em 2010, Lim

gerenciou o lançamento do livroDelivering
Hapiness, deTotmHsieh,CEO da Zappo.

BobGarfield
É umdosmais

conceituados

analistas de

Publicidade e

Marketing dos EUA.

Escreveu sobre a

revolução digital nos

últimos dez anos. É

autor do livro

The Chaos Scenario e co-autor do livro
You Can’t BuyMy Like.
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