
Nossa orientação
continua a mesma:
dar poder ao consumidor
de fazer a melhor
compra.O que estamos
acrescentando
é a possibilidade dele
fazer isso no momento
que for mais conveniente

A ideia é usar
a tecnologia móvel
que já existe hoje para
criar uma experiência
eficiente e conveniente
do consumidor.
Há uma infinidade
de coisas que se pode
criaremcimadessabase”

“

RodrigoBorer
VP de Comparison Shopping

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

Quando o Buscapé foi criado, em
1998, com um investimento de
R$ 300, o comércio eletrônico en-
gatinhava no Brasil e o celular ain-
da era um artigo para poucos. Pas-
sados quinze anos desde então, o
e-commerce caminha a passos
largos no país e dispositivos como
os smartphones e tablets estão
transformando substancialmente
o comportamento dos consumi-
dores. É justamente na velocida-
de dessas mudanças que o Busca-
pé está investindo para manter
sua relevância no mercado.

“Nossa orientação continua a
ser a mesma: dar poder ao consu-
midor de fazer a melhor compra”,
afirma Rodrigo Borer, vice-presi-
dente de Comparison Shopping
do Buscapé. “O que estamos acres-
centando é a possibilidade dele fa-
zer isso no momento que lhe for
mais conveniente, pelo dispositi-
vo que ele quiser. Hoje, as condi-
ções não são mais ditadas pelo va-
rejo. O poder está na mão do con-
sumidor”, diz o executivo.

O movimento do Buscapé é par-
te de uma estratégia que vem sen-
do construída ao longo dos últi-
mos anos, com um forte compo-
nente de aquisições. Pouco a pou-
co, a empresa ampliou seu mode-
lo original, focado na comparação
de preços, para um leque diversifi-
cado de negócios, com o objetivo
de marcar presença em todo o ci-
clo de compras na internet. Atual-
mente, a atuação da companhia
inclui desde pesquisas de merca-
do até processos de pós-venda.

A continuidade desses esfor-
ços envolve duas vertentes de in-
vestimento. A primeira delas é a
mobilidade, segmento que en-
trou oficialmente no radar da em-
presa em outubro de 2012. Na épo-
ca, o Buscapé lançou um aplicati-
vo, que, entre outros recursos,
permite a compra direta do pro-

duto sem que seja necessário
acessar o site do varejista. No iní-
cio do ano, essa ferramenta foi es-
tendida ao site do Buscapé.

Como reflexo de pesquisas rea-
lizadas com usuários que baixa-
ram o aplicativo, o Buscapé está
trabalhando agora na evolução
dessa ferramenta. Com uma área
de pesquisa e desenvolvimento fo-
cada especificamente em mobili-
dade, a empresa está investindo
para aprimorar a experiência mó-
vel do consumidor. Uma das novi-
dades que estão sendo testadas é
a possibilidade do usuário iniciar
a compra em um dispositivo e
continuar esse processo, do mes-
mo ponto, em outro equipamen-
to, seja ele um smartphone, um
tablet ou mesmo um PC.

“Não é só uma questão de mo-
bilidade, mas de estar presente
no momento em que o consumi-
dor decide pela compra, de ge-
rar mais valor na ponta do usuá-
rio”, explica Borer.

Um estudo recente das consul-
torias M.Sense e Hi-Mídia ilustra
bem esse contexto. Segundo a pes-
quisa, 73% dos consumidores efe-
tivam suas compras por meio do
desktop, depois de pesquisar so-
bre os produtos em smartphones
e tablets. Ao mesmo tempo, 67%
dos 1.796 entrevistados disseram
que realizam compras — excluin-
do aplicativos — por dispositivos
móveis, sendo que a possibilida-
de de comprar a partir de qual-
quer lugar foi apontada como a
principal vantagem desses apare-
lhos por 60% desse público.

Um dos caminhos do Buscapé
para aprimorar sua atuação no pla-
no da mobilidade são as aquisi-
ções. Segundo Borer, os dispositi-
vos móveis abrem uma série de
oportunidades a explorar, o que
inclui, por exemplo, os serviços
baseados em localização.

As aquisições também estão
diretamente relacionadas à se-
gunda prioridade estratégica da
companhia: a oferta de serviços
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Buscapé mira
novos elos no
e-commerce

Borer,doBuscapé:
buscadenovas
oportunidadesnos
principaisgargalos
dosvarejistas

Para marcar presença em todo o ciclo de compras na internet,

companhia brasileira investe em mobilidade e processos do varejo
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Azul Linhas Aéreas desiste de IPO

Vamos fazer mais
com menos dinheiro
e o capex de 2014 será
menor. Não é apenas
sobre o quanto investir,
mas como podemos
investir, onde investir
e melhorias de processos
de baixo para cima”

A companhia aérea Azul desistiu do processo de IPO e informou,

em nota que a razão está ligada a “condições macroeconômicas

desfavoráveis”. A aérea havia protocolado o pedido na Comissão

de Valores Mobiliários (CVM) em maio de olho na expansão.

A companhia acrescentou que mantém a intenção de abrir

seu capital e continuará acompanhando o mercado de capitais.

ZeinalBava
CEO da Oi

“

Divulgação

que aprimorem os processos rea-
lizados pelos varejistas.

“Vamos buscar oportunidades
onde ainda não atuamos e que
são o calcanhar de Aquiles do va-
rejo, como logística e integração
de todos os canais de contato
com o cliente”, observa Borer.

Nessa direção, um dos serviços
desenvolvidos pelo Buscapé é o
Price Monitor. Com uma ampla ba-
se de informações sobre as vendas
que são realizadas pelo comércio
eletrônico no país, o Buscapé ofe-
rece um painel no qual o varejista
pode comparar a precificação de
seus produtos com os preços que
estão sendo praticados pela con-
corrência, em tempo real. A partir
da monitoração desses dados e
dos limites de margem para cada
produto ou linha específica, o va-
rejista consegue estabelecer um
preço que for mais adequado para
ter vantagens sobre seus rivais.

Os serviços para reduzir os ín-
dices de “abandono de carrinho”
— processos de compras virtuais
que por qualquer motivo não fo-
ram concluídos — são outro pon-
to de atenção. Por meio de siste-
mas instalados nos navegadores
dos internautas, o Buscapé conse-
gue identificar quando um consu-
midor acessa uma determinada
loja virtual para pesquisar um
produto e não efetiva a transa-
ção. Quando esse usuário acessa
o Buscapé, a companhia oferece
àquele portal de comércio eletrô-
nico a possibilidade de alcançar o
mesmo internauta com uma ofer-
ta personalizada, baseada em
suas pesquisas iniciais. Dados do
Buscapé apontam que a solução,
batizada de SmartCard, conse-
gue recuperar até 20% das com-
pras que foram interrompidas.

Segundo Borer,o conjunto de
estratégias do Buscapé é o desafio
de todos os varejistas e tem como
base o atendimento multicanal.

“A ficha caiu para o varejo. É
preciso enxergar todos os ca-
nais, investir em todos esses ele-
mentos e enxergar elos entre to-
dos eles”, afirma.

O CEO da Oi, Zeinal Bava, afir-
mou que vai convencer os mais cé-
ticos melhorando a qualidade e re-
duzindo os investimentos, ao mes-
mo tempo. A empresa vem rece-
bendo ratings mais baixos pelos
analistas do setor de telefonia

“Nós temos uma equipe que es-
tá empenhada em executar o tur-
naround operacional da Oi”, dis-
se Bava em entrevista por telefo-
ne. “Nosso plano é mudar o perfil
do fluxo de caixa da empresa, con-
solidar nosso modelo de negócio,
melhorar a eficiência das opera-
ções e aumentar as receitas.”

Bava disse ainda, em uma tele-
conferência para analistas na se-
mana passada, que a Oi poderia
obter melhores condições dos for-
necedores e, assim, priorizar in-
vestimentos, como gastar mais
em 3G e tecnologia e menos na ex-
pansão da cobertura 2G.

As perdas registradas no segun-
do trimestre levaram o Bradesco
BBI a desistir da sua classificação
outperform, deixando em três o
número de analistas que aconse-
lham a compra de ações da Oi,
em um universo de 16, de acordo
com dados compilados pela
Bloomberg. A Fitch Ratings rebai-
xou a dívida da Oi, citando “fra-
cos resultados operacionais e de
alavancagem líquida superior.”

O movimento para reduzir os
investimentos surpreendeu os ana-
listas, uma vez que as empresas de
telecomunicações são de capital
intensivo e precisam investir con-
tinuamente para manter-se atuali-
zados em termos tecnológicos.

“Um investimento de R$ 6 bi-
lhões por si só não vai resolver
os problemas de qualidade”, dis-
se Bava, por telefone. “Vamos
fazer mais com menos dinhei-
ro, e, portanto, o capex do pró-
ximo ano será menor. Não é ape-
nas sobre o quanto investir,
mas como podemos investir, on-
de investir e melhorias de pro-
cessos de baixo para cima.”

Bava, que ocupa o cargo de pre-
sidente da Oi há apenas dois me-
ses, está preservando o caixa com
a redução de 75% dos dividendos
anuais pagos aos acionistas, um
movimento que levou as ações a
registrarem queda de 10% na se-

mana passada. O próximo passo
dele é reduzir o orçamento anual
para abaixo de R$ 6 bilhões, con-
trariando a previsão de analistas,
que afirmam que a empresa preci-
sa de mais investimento em rede
para acompanhar concorrentes
mais capitalizados, como a Telefo-
nia e America Movil (Claro).

A Telefonica, com sede em Ma-
drid, vai investir R$ 5,7 bilhões no
Brasil. Baseada na cidade do Méxi-
co, a America Movil, que não for-
nece orçamentos para cada país,
vai gastar US$ 10 bilhões em toda
a América Latina. O Brasil é o
maior mercado depois do México.

“A Oi tem de entrar neste ritmo
para competir com os outros”, dis-
se Gustavo Serra, analista da Plan-
ner Corretora de Valores. “Se a em-
presa não corresponder aos con-
correntes, ela vai ficar ainda mais
para trás em termos de qualidade
do serviço, expansão da rede e da
capacidade de atrair clientes”, co-
mentou o analista, cuja classifica-
ção na Oi está sob revisão. A em-
presa também vai a gastar cerca
de R$ 2,4 bilhões na telefonia celu-
lar, menos do que os seus pares.

“Presente em 4.500 municí-
pios como o maior fornecedor
de linhas telefônicas fixas no Bra-
sil, a rede da Oi requer mais aten-
ção e manutenção do que os con-
correntes, que cobrem apenas
partes do país com conexões fi-
xas. O investimento atual de cer-
ca de R$ 3 bilhões em telefones fi-
xos é o mesmo que em 2010”,
afirmaram em relatório os analis-
tas da HSBC Holdings. Bloomberg

NÚMEROS

PatriciaStavis

Na contramão do setor,
operadora reduz
investimentos e
surpreende analistas

R$2bi
Essaéaprevisãodereceita
paraocomércioeletrônico
viadispositivosmóveisno
Brasilem2013,segundo
estudodasconsultorias
Hi-MídiaeM.Sense

60%
Dos consumidores
apontam a possibilidade
de comprara partirde
qualquer lugarcomoa
principalvantagemdos
smartphonesetablets

AVIAÇÃO

Zeinal Bava afirma
que seu plano de
investimentos irá
convencer os céticos
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Empresas, p. 10-11.




