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São Paulo, 24 de Junho de 2003 - Há quatro anos no mercado, o site da Buscapé 
(www.buscape.com.br), pioneiro no segmento de comparação de preços pela internet 
em toda a América Latina, tem hoje cerca de 1,7 milhão de usuários por mês. A 
empresa oferece serviços exclusivos de comparação de preços de combustíves, tarifas 
telefônicas, imóveis e pacotes turísticos.  

Em 2002, o faturamento da Buscapé foi de cerca de R$ 2 milhões. Para este ano, a 
expectativa é de chegar a R$ 5 milhões.  

Segundo Romero Rodrigues, diretor da empresa, "a pesquisa é realizada em 1,2 mil 
lojas, nacionais e estrangeiras, divididas em 31 categorias. Isso forma um conjunto de 
aproximadamente 2 milhões de produtos que têm seus preços atualizados todos os 
dias".  

A Buscapé ocupa uma área de 250 m2 e tem quatro modelos de negócios: e-
commerce, tecnologia, inteligência de mercado e publicidade. A empresa oferece um 
forte ponto de apoio para grande parte dos pequenos e médios varejistas. Em quatro 
anos de atividade, já fechou acordos de e-commerce com cerca de 150 lojas.  

Com o Buscapé Retail Monitor, a empresa gera e interpreta relatórios de 
comportamento de preços, tendências de mercado e estratégias de prateleira. O 
serviço tem aceitação crescente no mercado e já conquistou clientes como a HP e a 
rede de hipermercados Extra, do grupo Pão de Açúcar.  

Tok  

A Arte Cerâmica, empresa responsável pelo lançamento do sistema de franquias Tok, 
especializado em materiais para construção e acabamento, pretende abrir este ano 
seis novas unidades em diversas regiões do país, incluindo cidades do interior com 
população acima de 150 mil habitantes.  

A rede Tok tem diferenciais no sortimento de produtos, nos preços atraentes e no 
atendimento personalizado. Segundo Marcos Reis, diretor da franqueadora, "as lojas 
trabalham, por exemplo, com o conceito de ''home center'' prático, oferecendo 
produtos para construção e reforma de acordo com as necessidades do consumidor." 
Duas unidades já operam com esse modelo nas cidades de São Paulo e de Uberaba 
(MG).  

A Arte Cerâmica oferece ainda outras opções adequadas à oportunidade comercial de 
cada região e à capacidade de investimento do candidato: são lojas especializadas em 
determinadas categorias de produtos do ramo de material de construção de 
construção, como pisos e azulejos. "Prestamos total apoio ao franqueado, com 
transferência de conhecimentos e treinamento de vendas", explica Reis.  

Outro destaque da bandeira é a cobrança de royalties e de fundo de publicidade 
apenas sobre a compra de produtos, e não sobre o faturamento do investidor, como 
acontece usualmente em outros sistemas de franquia. Dessa forma, o franqueado tem 
mais fôlego para reaver o investimento inicial em cerca de 30 meses.  
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