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Os sites de pesquisa de preços BuscaPé e o BondFaro anunciaram ontem uma fusão entre as 
duas empresas. Com a operação, a BuscaPé Inc. passa a ser proprietária dos dois sites. "A 
diferença de uma aquisição é que os sócios da BondFaro não saem do negócio, recebendo o 
valor correspondente ao da empresa, mas passam a ser sócios da BuscaPé Inc. Unimos 
forças", explica Romero Rodrigues, presidente do BuscaPé. A transação financeira que envolve 
o processo de fusão, entretanto, não foi divulgada.  
 
Segundo Rodrigues, os sites serão mantidos no formato atual, mas também se 
complementando. "O BondFaro atua com lojas on-line e é focado em produtos. Já o BuscaPé 
oferece busca também de serviços, como encanadores e postos de gasolina, além de comparar 
preços de lojas físicas", diferencia. "Mas, obviamente, haverá uma sinergia em curto prazo dos 
pontos fortes dos dois sites."  
 
O serviço de demonstração em 3D (terceira dimensão) que o BuscaPé oferece, possibilitando a 
experimentação virtual do produto, será estendido ao BondFaro. Por outro lado, este cede o 
BondVídeo, um filme em que o gerente da loja fala sobre o produto, manuseia e exibe suas 
características. "Não faz sentido manter esses serviços separados. As opiniões registradas 
pelos usuários sobre os produtos também serão compartilhadas."  
 
Porte das empresas  
 
Hoje, o BuscaPé tem cerca de 44 mil empresas cadastradas e o BondFaro conta com mil 
empresas. Ele ressalta que a busca e comparação de preços continua gratuita nos dois sites.  
 
A fusão, conforme Rodrigues, vai fortalecer as duas empresas para enfrentar a crescente 
concorrência dos sites de busca, como Mercado Livre e Google, e dos grandes portais nacionais 
e internacionais, que hoje vêm se mostrando os principais players da internet em todo mundo, 
tal como UOL e Terra.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 maio 2006, Adminstração & Serviços, p. C-3. 
 
 
 


