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A BUSCA POR TALENTOS
“Temos uma cultura jovem e ágil 
e foco no que é nossa fortaleza: 
ao fim do dia há empreendedores 
por natureza no Buscapé. Por isso, 
tentamos contratar colaboradores 
que queiram empreender. Na sele
ção, o primeiro ponto importante 
a avaliar é a autonomia; queremos 
alguém que queira criar. Segundo: 
as pessoas talentosas que a gente 
traz procuram aprender, elas não 
chegam só para dar aquilo que é 
sua expertise. Não sou eu que per
gunto onde o candidato se formou. 
Ele é que quer saber como vai tra
balhar e com quem vai aprender. O 
terceiro e o mais importante ponto 
é o propósito. Nós apresentamos 
a nossa missão, que, no fundo, se 
resume a dar poder ao consumi
dor. Trabalhamos sempre sobre 
esses três pilares para conseguir 
trazer um talento.”

VENDENDO O SONHO
“Conduzo as entrevistas no nível 
gerencial. Uma das principais in
formações que tento obter é por 
que alguém quer vir para o Bus
capé, o que espera construir. É di
fícil tirar isso de uma forma dire

ta. Quero identificar pessoas que 
não estejam vindo para cá so
mente pelo pacote financeiro. Pa
ra boa parte dos vice-presidentes 
que trouxemos, obviamente ofe
recemos um salário e um poten
cial de remuneração muito gran
de em ações. Mais de metade da 
entrevista é vender o sonho para 
saber se a pessoa está entusiasma
da para trabalhar no Buscapé. Não 
tenho um estilo agressivo, do tipo 
encostar o entrevistado na parede. 
Prefiro explicar por que temos pai
xão por trabalhar aqui. Conta mui
to o espírito da pessoa, o que ela 
quer fazer em dez anos. Queremos 
gente que deseje ajudar a mudar o 
mundo, que tenha um propósito.”

VANGUARDA ORGANIZADA
“Já tivemos horários flexíveis, o 
que significava trabalhar madru
gada adentro. Em nosso escritó
rio anterior havia até um quarto 
com beliche. Percebemos que, na 
medida em que a empresa cresce 
e cria uma série de obrigações com 
parceiros, clientes e usuários, não 
adianta ter uma banda em que o 
baterista só quer tocar de madru
gada e o guitarrista de manhã — 
senão não vai sair a música do jeito 
que a gente imaginou. Queremos 
que as pessoas estejam no Bus
capé mais ou menos no mesmo

período, porque assim ninguém 
precisará esticar além da conta. 
Temos uma cultura aberta, com 
redes, pingue-pongue, pebolim, vi- 
deogame. Não há controle — vo
cê pode fazer qualquer coisa em 
qualquer horário. Mas, de forma 
geral, eu diria que estamos cami
nhando um pouquinho mais para 
o padrão do mundo corporativo.

Comparando ao passado, está 
um pouco mais organizado, mas 
ainda somos bem diferentes do 
modelo tradicional. Os times têm 
percebido que, se você coloca um 
pouco de organização na forma 
como faz a gestão dos talentos, o 
resultado é melhor, todo mundo 
se sente mais satisfeito. No fim 
do dia não é necessariamente isso>A ut
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que traz inovação ou criativida
de para a empresa. Não é poder 
chegar em qualquer horário, de
cidir se você trabalha ou não. Pesa 
muito mais a qualidade do talen
to dentro de casa. E, nitidamente, 
três pessoas pensando em con
junto na solução de um proble
ma de forma estruturada e orga
nizada podem obter um resultado 
melhor do que quando estão se
paradas. O que a gente tenta pro
mover, assim como num sistema 
nervoso, são essas sinapses.”

A CULTURA DO FRACASSO
“A gente tem de inovar, e rápido. 
Só com o time interno não conse
guimos. Temos quatro frentes. A 
primeira e mais tradicional, como 
em qualquer empresa: os funda
dores e diretores começam a ver 
tendências, exploram ideias e is
so desce para o time, que as im
plementa. A segunda é a inova
ção aberta, por meio de desenvol
vedores externos. O Buscapé tem 
1.500 deles criando coisas diferen
tes que não precisamos fazer em 
casa. A terceira frente está vincu
lada aos investimentos em star
tups. Há empreendedores brilhan
tes, com tecnologias incríveis, mas 
que ainda demorariam cinco anos

para chegar a um certo estágio. Po
demos encurtar esse período pa
ra um ano. Por quê? Falamos com 
20 mil lojistas todos os meses, te
mos 30 milhões de usuários. A úl
tima frente é a de baixo para cima 
— o que chamo de inovação do fra
casso. Para inovar, as pessoas pre
cisam, de alguma forma, sair da zo
na de conforto. Precisam estar dis
postas a fracassar. Do contrário, 
nunca vão tentar algo novo.

Quando alguém tem medo de 
que as coisas saiam errado, par
te para uma estratégia de sobre
vivência, paralisa. E aí não testa, 
não falha rápido e não descobre 
o que pode ser melhor. Tenta
mos provocar os nossos cola
boradores a testar coisas novas 
em um ambiente controlado — 
no mundo digital você pode fa
zer isso. No Buscapé, testamos 
várias versões para uma parcela 
dos usuários. Se há cem pessoas 
vendo o site neste momento e es
tamos testando quatro versões, 
pelo menos cinco acessam cada 
uma delas. Assim, 20 entre cem 
pessoas nos ajudam a saber se os 
projetos são melhores ou piores.

É difícil fazer um colaborador 
do Buscapé testar o botão verde 
no lugar do azul. Existem dogmas 
como: o verde dá mais resultado 
que o vermelho. Parece óbvio que 
o verde é positivo, e o usuário clica. 
Já com o botão vermelho, supõe-se 
que o cara vai ficar com medo. Só 
que no Buscapé o verde gera me
nos cliques do que o vermelho. É

uma diferença que traz mais recei
ta e, ao final do ano, representa mi
lhões. Já no BrandsClub é o contrá
rio. Por que isso pode funcionar 
num ambiente e não no outro? Co
mo descobrimos isso? Testando.

No endereçamento do Buscapé, 
que é onde a gente ganha dinhei
ro, constatamos que escrever ‘IR À 
LOJA’ com o texto em maiúsculas 
gera 1,5% mais cliques do que com 
letras minúsculas ou alternadas. 
Procuro inocular no time essa cul
tura de poder fracassar. Nas start- 
ups em que investimos mais de 
R$ 1 milhão, o objetivo era acertar 
em metade delas. Uma das mais 
antigas, o Corta Contas [compa
ração de preços para produtos fi
nanceiros como cartões de crédito 
e seguros'], não estava funcionan
do. Então vendemos. Vários negó
cios já foram testados, falharam e 
foram fechados: um Buscapé de 
carros, que se chamava Pista Cer
ta, outro de móveis, o Pé Direito. 
Faz parte do processo.”

SOCIEDADE E AMIZADE
“Acho que demos sorte. Soube
mos escolher o sócio certo na ho
ra certa. Queríamos construir uma 
empresa que sobrevivesse e fos
se duradoura, uma ‘Coca-Cola’. E 
foi um ótimo começo: quatro ami
gos montando um negócio, sem 
nenhum tipo de hierarquia. Nos
so primeiro investidor — a e-pla- 
tform — era uma incubadora de 
caras que vieram da McKinsey, 
com perfil de consultores. Dentro
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do primeiro aporte de uma start- 
up, eles seriam os investidores- 
anjo. Havia uma vontade grande 
de acertar: desde o começo, to
mávamos as decisões por unani
midade. Mesmo que três estives
sem a favor e um contra, explorá
vamos aquele tema até não sobrar 
nenhuma dúvida. Eu acabei assu
mindo a posição de CEO, coorde
nando os investidores, mas boa 
parte das decisões era tomada 
pelo colegiado dos quatro fun
dadores. Em 2000 estávamos pa
ra fazer um road show e fomos 
aconselhados pelos anjos: ‘Não 
façam a gente passar vergonha. 
Com quatro caras decidindo tu
do, ninguém vai querer investir 
nessa empresa. Está aqui o or
ganograma, boa noite e amanhã 
de manhã vocês mostram como 
completaram’. Por ser mais ex
trovertido, virei o CEO.”

PARCERIAS E EXPECTATIVAS
“Em primeiro lugar, é preciso 
entender qual é o objetivo do 
sócio financeiro — a expectati
va dele em relação ao negócio, 
em termos de retorno e de pra

zo. Isso deve estar bem alinha
do. Em algum momento você vai 
ter de dar uma saída para ele. Se 
demora muito, o investidor co
meça a ficar desesperado para 
vender e pode jogar o valor da 
empresa para baixo.

O segundo ponto diz respeito 
à autonomia: entender a gover
nança além do contrato social, do 
acordo de sócios. É fundamental 
saber exatamente o quanto você 
terá ou não de autonomia. Des
de o início tem de dividir bem os 
papéis: o que é ser sócio e o que 
é ser executivo. São coisas que 
se confundem. Quanto melhor 
você conseguir separar, menos 
ruído. Para a minha proposta de 
trabalho, a forma como me moti
vo, eu acho recompensador ter o 
comando de uma unidade. Mas é 
bem diferente ter o controle e ter 
a liderança, poder executar. Com 
as empresas globais isso tem si
do uma tendência. Os fundado
res do Google detêm cerca de 
10% do negócio, o do Facebook 
25%, assim como o Jeff Bezos, da 
Amazon. Ser proprietário único 
é coisa do passado.”

AMBIENTE HOSTIL
“As pesquisas do IBGE mos
tram que há um percentual al
tíssimo, crescendo a cada ano, 
de população disposta a empre
ender. Mas o ambiente ainda é 
desfavorável. O Brasil continua 
ranqueado de uma forma terrí
vel em competitividade ou facili
dade de fazer negócios. Ocupa a 
centésima posição entre 180 na
ções. Se for para avaliar a facili
dade de abrir uma empresa, so
mos o penúltimo colocado. Co
nheci startups, aqui mesmo no 
Buscapé, que precisaram espe
rar oito meses na junta comer
cial para serem abertas. Quando 
tudo ficou pronto, não fazia mais 
sentido investir porque outros 
já tinham atacado o mercado, e 
a proposta ficou obsoleta. A em
presa morreu antes de nascer.

Não é só a parte de impostos ou 
a morosidade. É a diferença cultu
ral. Nos Estados Unidos você co
nhece um empreendedor que já 
quebrou quatro vezes, e ele conta 
a história e tudo o que aprendeu 
com seus fracassos. As penaliza- 
ções também são muito menores. >
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trato que me mantenha no Bus
capé compulsoriamente. Posso 
pedir demissão amanhã, como 
sócio e como executivo. Também 
estou começando a ler mais, es
tou agora na biografia do Eins- 
tein. Gosto de histórias de negó
cios e da obra de Saramago. Eu 
me dei de presente um Mustang 
Flashback 69. Não uso relógio. 
No Brasil não se pode andar de 
relógio... Sou um cara de gosto 
simples. Gosto de viajar e de co
mer bem. Sou tranquilo. Pelo me
nos até agora não tive o desejo de 
sair voando de helicóptero.

A posição de empreendedor, 
de líder de empresa, é solitária. 
Você recebe muita pressão. Mas 
deve segurá-la como um buffer 
e, ao mesmo tempo, passar uma 
tranquilidade para o time. Quan
to mais você está envolvido, mais 
se distancia da família — não em 
qualidade, mas em tempo. Faço 
psicanálise. A terapia funciona 
como uma ferramenta de esca
pe. É um momento em que você 
consegue parar, pesar, ponderar 
e começa a colocar tudo em or
dem. Do ponto de vista pessoal, 
é um autodescobrimento.

Eu não sabia nem qual era a mi
nha cor preferida para pintar as 
paredes de meu apartamento. Is
so passou a ser mais importante 
do que ser um empreendedor se
rial repetindo o que já fiz no Bus

capé. A vida é muito curta para a 
gente ficar repetindo coisas que 
a gente já sabe que são boas. Fa
zer algo que eu nunca fiz antes — 
e não tenho ideia se eu vou fazer 
bem ou não, mesmo dentro da 
minha linha de competência — 
é algo que me fascina.”

INFLUÊNCIAS
“Meu pai [empresário do setor de 
construção] sempre me influen
ciou na parte de negócios, de em- 
preendedorismo e no plano pes
soal. Adorava acompanhá-lo ao 
trabalho, era o meu passeio aos 
sábados e nas férias. Sou do tipo 
esponja. Em qualquer livro que eu 
leia, dobro as páginas apontando 
para coisas interessantes, vou gri
fando. Fiz cerca de 50 anotações 
na biografia de Jobs. Pego muita 
influência de quem está em volta. 
Boa parte do meu processo de ins
piração vem de me envolver com 
potenciais usuários do site. Apro
veito o rodízio semanal para vol
tar para casa de metrô e ter con
tato com as pessoas que frequen
tam o Buscapé. Tento estimular a 
prática no time. Isso ajuda a perce
ber as necessidades que vão se tor
nar inovações. Não consigo sentar 
aqui numa sala fechada e pensar: 
‘Nossa, como que eu posso fazer 
isso melhor?’ Você tem de ter en
volvimento. Busco inspiração em 
todos os lugares possíveis.” A ut
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 299, p. 96-103, dez. 2013.




