
Na web brasileira também se inventa
Quando falamos de lei da gravidade, é provável que muitas pessoas não consigam

apontar a fórmula exata, mas certamente vão citar que foi uma maçã a fonte de inspiração

para que o físico Isaac Newton pudesse desenvolver a sua teoria. Séculos depois, em
tempos digitais, a modelo brasileira Gisele Bündchen se tornaria a "maçã" do especialista

Marco Gomes (www.marcogomes.com) para a formulação de um novo conceito envolvendo
marketing e ofertas comerciais pela web.



Do "papel" para a prática, a visão de uma foto da modelo calçando um tênis AÍ/-Star acabou por

instigar o desenvolvimento de um aplicativo on-line gratuito, chamado boo-box (www.boo-foox.comj.
Ao utilizar a ferramenta, o administrador de um determinado ambiente digital (site, blog, perfil de

comunidade etc.) pode marcar partes específicas do conteúdo veiculado (texto, imagem ou vídeo) e fazer
recomendações de produtos e serviços relevantes ao usuário, de forma não-intrusiva, através da escolha
de programas de afiliados oferecidos por empresas como Submarino, Americanas, eBay, por exemplo.

Caso o visitante efetue a compra nesta dinâmica, o administrador do ambiente ganhará um percentual
sobre a venda realizada.

Nesta entrevista, Marco Gomes, atual diretor de tecnologia da boo-box, revela outros detalhes na
concepção deste conceito, além de analisar as etapas necessárias e os desafios na administração de um
projeto empreendedor na internet brasileira.

Wd :: Um dos aspectos mais interessantes na
história da boo-box está no fato de a idéia inicial ter

contado com a ajuda de vários profissionais para que
o projeto saísse realmente do "papel" (designers,

arquitetos, desenvolvedores e redatores). Pensando

nisso, podemos dizer que o valor real de um produto,
serviço ou marca está em sua capacidade de manter
ativa uma comunidade?

Marco :: Esse é realmente um aspecto muito

importante. Ter pessoas recomendando, al terando,

comentando sobre seu produto é muito importante

para o marketing. Porém, não é esse o fator decisivo.

Otamanho do mercado é a variável mais importante no

sucesso ou fracasso de um produto.

Se o mercado é grande, mesmo um produto com uma

comunidade pouco engajada pode dar muito certo. Se

existem pessoas precisando do seu produto, não importa

muito se ninguém fala sobre ele, desde que você o faça

chegar a quem precisa.

Wd :: Dando uma olhada em sua trajetória

profissional, você freqüentava o conceituado curso

de computação na UnB e tinha um bom cargo na
prestigiada AgênciaClick. Em qual momento e o
que serviu de incentivo para você abrir mão de uma

possível estabilidade e investir na boo-box como um
novo rumo em sua carreira?

Marco :: Tinha estabilidade profissional, havia

galgado quase todas as posições possíveis dentro da

empresa, cursava uma das melhores universidades

do país... Precisava de desafios novos. Quando

o projeto boo-box começou a ganhar uma maior



relevância, e eu comecei a entender melhor o que

realmente poderíamos fazer a partir dos conceitos que

criamos, fiquei empolgadíssimo! Queria me dedicar

integralmente ao projeto.

Mais ou menos em abril de 2007 surgiu a possibilidade

palpável de um investimento de capital de risco. Em

uma conversa com Raphael Vasconcsllos, que criou a

ferramenta inicial comigo, percebi o quanto eu queria

fazer a boo-box mudar o mundo e o quanto o investimento

e o know-how dos investidores me ajudariam nessa

missão. Vontade de empreender, aliada a maior segurança

proporcionada pelo investimento, me fizeram largar tudo

para me dedicar integralmente à empresa.

Wd :: Outro ponto marcante em sua trajetória

envolve a produção de alguns projetos experimentais,

como o Busica (http://busica.marcogomes.com) e o
Wallpapr (http://marcogomes.com/wailpapr/). De
que forma esta prática ajudou no seu crescimento
profissional? E como você procurava conciliá-la com o

seu trabalho cotidiano?

Marco :: Os "projetos de uma noite" sempre foram

parte importante de meu aprendizado. Quando sento à

noite e estabeleço uma meta, como "criar um buscador

de músicas brasileiras até 8h", aprendo a cortar o que

não é importante e focar apenas no que é essencial. Falta

de foco é o maior problema dos profissionais da web. É

comum começar um projeto incrível e ficar modelando a

estrutura do banco de dados um rnês, sem sair disso. E,

nofinal, perder a motivação para terminar, desistindo de

tudo, largando ao esquecimento, inclusive a modelagem

perfeita do banco de dados.

O prazo de uma noite é importante, porque não

tem como enjoar de um projeto num prazo tão curto.

Se o período fosse um mês, com certeza seria mais fácil

esquecer e ter uma idéia mais maneira, para não terminar

esta também. Dois casos históricos interessantes: Da Vinci

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci) e Thomas

Edison (http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison}. O

primeiro começava os projetos rascunhando no papel, as

vezes construía um protótipo, mas normalmente desistia

por ter tido outra idéia ainda mais incrível, e voltava

ao rascunho no papel dessa nova idéia. Já Edison foi

responsável por mais de 1.300 patentes, ele se concentrava

no que era imp: 'tante para o produto funcionar.

É esquisitc, mas quase não tive problemas para

conciliar os projetos paralelos com o meu trabalho

cotidiano. Simplesmente ficava a noite inteira acordado

programando, ia para o trabalho sem dormir e produzia

o tempo todo. Ao longo do dia, acompanhava a evolução

do meu projeto pela blogosfera, vendo comentários

e anotando ajustes e correções. No início da noite,

implementava algumas das correções e melhorias

anotadas durante o dia... E dormia de madrugada

novamente. É energia adolescente que não volta mais!

O pessoal da AgênciaClick é bastante

compreensivo. Mesmo tendo poderes legais para rne

impedir de criar ferramentas para uso próprio, eles

entendiam que não perdiam nada me deixando

programar no período da noite em casa, desde

que produzisse normalmente durante o

dia. Em compensação, nunca falhei com

uma vírgula no trabalho por conta do

cansaço noturno e sabia quando

descansar direito para retomar



y

a produtividade em épocas de projetos críticos na

agência. Responsabilidade e bom senso nunca faltaram.

Wd :: Além das transformações no seu campo

profissional, que outras mudanças esta atitude acarretou

em sua vida? Como você procurou se adaptar?

Marco :: Havia voado urna única vez na vida. De

repente, comecei a fazer a ponte aérea Brasíl ia-São Paulo

três vezes por semana. Isso foi a parte boa: trabalhar num

escritório interessante, ter equipamento de primeira,

poder decidir como seriam as coisas na empresa, ser

responsável por algo importante.

Já a mudança física para São Paulo foi bastante

difícil, Falta de amigos, trânsito, distância da família,

desorganização urbana, mudança no gerenciamento

do tempo, poluição, tudo isso dificultou urn pouco a

adaptação. Em um momento, parei, respirei fundo,

externalizei os problemas e percebi que adaptação é

parte da minha vida. Sem mudanças, ela seria um tédio.

Agora, sempre que percebo uma desmotivação por algum

motivo, penso em como era antes, e encontro motivos

pelos quais agora está melhor. Minha diretriz de vida é:

hoje melhor que ontem.

Wd :: A imprensa tradicional acabou cunhando um

forte estigma em cima do profissional de tecnologia,

como se ele fosse um ser anti-social e gostasse apenas

de assuntos ligados ao meio. No seu blog, ficamos

sabendo que você é praticante do Parkour (http://

pt.wikipedia.org/wiki/Parkour). Fora dos bits e bytes,

como procura estimular seu processo de criação?

Marco :: É a velha história do nerd de óculos fundo

de garrafa, calças acima do umbigo, canetas no bolso da

camiseta listrada na vertical e risada irritante... Olhando

fotos da Microsoft, da Apple e de outras empresas de

tecnologia dos anos 80/90, noto que nem íá isso era

verdade: os caras eram barbudos e usavam roupas bem

diferentes da descrição clássica. Não sei se os nerds

estereotipados existiam mesmo, mas garanto que hoje

somos bern diferentes, assistimos séries que depois

passam na TV aberta, lemos livros que viram filmes

de Hollywood, usamos roupas com personagens de

quadrinhos que depois ganham as ruas, nem somostão

esquisitos assim.

Meu processo de criação é influenciado por

absolutamente tudo que vivo. Tenho uma boa habilidade

de observação e percebo tudo que acontece à minha

volta. Se eu percebo uma movimentação intensa para

comprar MP3, tento criar uma ferramenta para compra

de MP3 mais eficiente. Se eu percebo dificuldade para

comprar roupas, penso em uma maneira de recomendação

de roupas entre pessoas e assim por diante.

Estou sempre observando e percebendo as pessoas

nos bares, restaurantes, cinemas e outros lugares

públicos, falando sobre Orkut, blogs, GMail, celutar... É

essa observação do mundo, somado aos meus feelings,

que gera minhas criações.

Wd :: De ferramenta para a monetização de blogs

para o atual conceito de marketing contextual e uma

nova dimensão de recomendações pessoais. Passados

mais de um ano de sua concepção e implementação,

quais foram as principais transformações na boo-box?

Marco :: Na época da criação, tinha um único objetivo:

ajudar meus amigos blogueiros a ganhar dinheiro de

maneira mais inteligente. O Marcos Tanaka, atual CEO da

boo-box, trouxe uma visão de negócios para empresa,

mostrando que precisávamos aumentar o mercado

potencial, perpetuar o conceito e deixá-lo independente de

meio. Se ficássemos presos a blogs, como sobreviveríamos

caso os mesmos deixassem de existir? Criamos um

discurso muito mais coeso, em que ganham todas as partes

envolvidas: leitor, blogueiro, e-commerce e boo-box.

Juntos, eu e o Tanaka desenhamos a boo-box:



uma empresa que tem como objetivo fazer com que a

publicidade na internet vire um serviço para a audiência,

gere mais dinheiro para quem publica bom conteúdo,

e possibilite aos anunciantes um maior retorno, sem

que seja necessário realizar grandes esforços ($$$) para

chamar a atenção para seus anúncios.

Tentamos resolver três problemas que sempre me

incomodaram e que estão totalmente relacionados:

publicidade íntrusíva e desagradável para quem

consome conteúdo, dependência de grandes audiências

para quem publica e baixas taxas de retorno para quem

anuncia. Como faremos isso? Para chegar aos nossos

objetivos, queremos unir interfaces agradáveis e as

tecnologias recentes de identificação de contextos, com

as melhores maneiras de capturar a inteligência humana.

Wd :: Mais do que os obstáculos tecnológicos,

talvez um dos principais desafios deste projeto

esteja na aceitação de uma nova cultura para que a

ferramenta possa se disseminar pelo mercado. Como

vocês encaram esta situação? O que é preciso para a

boo-box se tornar uma ferramenta com boa aceitação?

Marco :: Estratégia e tempo. Estamos, aos poucos,

colocando no mercado um novo conceito: marketing

contextual auxiliado por humano. Não queremos "enfiar"

este conceito nos usuários, estamos deixando que

os próprios blogueiros falem por nós. Não queremos

adotar técnicas intrusivas, mal-educadas e irritantes de

abordagem, tudo que fazemos é para deixar os usuários

mais confortáveis ao consumir conteúdo.

Por isso, realizamos, já há seis meses, um trabalho

de educação do pessoal da web brasileira, participando

ativamente de eventos, realizando experiências e estudos

de caso e, como hoje, aproveitando as oportunidades

que temos através de meios como a revista Webdesign.

Neste começo de àn.o, estamos intensificando nosso

trabalho de evangelização dos publícadores brasileiros,

demonstrando quanto mais é possível ganhar adotando

nossa abordagem (e olha que é muito mais!) e como

fazer isso através de nossas ferramentas.

Wd :: No seu blog, você traz um depoimento

oportuno sobre a necessidade do desenvolvimento de um

business plan para quem pretende começar um negócio

na web e busca investidores. Como você procurou se

preparar para o desenvolvimento desta etapa do projeto?

Marco :: Na verdade, não me preparei, eu não conseguia

escrever um bom business plan. O Marcos Tanaka foi indicado

pelos investidores para ser nosso CEO e se encaixou muito

bem no projeto. Juntos, criamos o plano de negócios e a

cultura da empresa. Definimos um mercado a explorar, uma

estratégia de negócios. O Marcos trouxe a visão de business

para o projeto de garagem.

Wd :: A Monashees Capital (www.monashees.com.

br) foi a empresa de capital de risco que decidiu investir

no projeto. Diante da experiência, você poderia nos

contar quais foram as principais etapas envolvidas

na negociação? E os argumentos necessários para

convencê-los a investir na boo-box?

Marco :: Os investidores não colocaram dinheiro no

produto ou na empresa, investiram nos empreendedores

Marcos Tanaka e Marco Gomes e nos conceitos. O

produto, criado por mim, foi a ponta do iceberg. A partir

do ótimo produto conceituai que tínhamos, conseguimos

desenhar o plano para construir uma empresa de sucesso.

Em passos práticos: para convencê-los, fiz algumas

reuniões apresentando o produto, seis semanas de

construção do business plan com o Tanaka e o pessoal

da Monashees. Por conta do nosso trabalho no business

plan e do processo de criação do projeto, a MC+ resolveu

investir. Convencemos o pessoal a "embarcar" no projeto,

e tenho certeza que, como eu e o Tanaka, eles se sentem

muito mais "pais" da boo-box do que apenas investidores.

Wd :: Na época do fechamento do contrato com

a Monashees, a imprensa especializada anunciou que

o projeto recebeu um aporte de cerca de 300 mil

dólares. Diante disso, como foi feito o planejamento em



relação à estruturação do ambiente físico da

empresa e à contratação de profissionais?
Marco :: A estratégia dita o que devemos

fazer para conseguir nossos objetivos. A

pergunta é simples: como vamos atingir o objetivo

X com a grana Y? A resposta a essa questão

coloca rumo em todos os gastos da empresa. A

mentalidade é de economia absoluta. Gastamos

realmente o mínimo possível para cumprir os nossos

objetivos com eficiência.

Temos um escritório modesto, confortável, sem

cadeiras de 700 dólares, com computadores excelentes,

poucos programadores, porém são nínjas no que fazem,

enfim, uma estrutura física e de profissionais sem "luxos", mas

que nos possibilita realizações surpreendentes, que é o que

realmente importa.

Existe a consciência de que somos uma microempresa tentando

revolucionar um mercado gigantesco... Mas também sabemos que

foi assim que Yahoo!, Google, Facebook e tantos outros começaram.

Nosso gás tem que vir de nossa paixão pêlos objetivos.

Wd :: Na cadeia produtiva da boo-box, podemos apontar
uma série de vantagens: para o usuário, que navega por

ambientes com ofertas de publicidade e marketing menos
intrusivas; para quem utiliza a ferramenta, que passa a contar

com uma plataforma gratuita de rentabilização de conteúdo;

e para os responsáveis pelos programas de afiliados, que
aumentam o número de parceiros e também de seus canais

de vendas. Neste ciclo, de que maneira a boo-box conseguirá
se manter financeiramente? De que forma os investidores do
projeto pretendem garantir um retorno financeiro?

Marco :: A boo-box cria, não destrói valor. Estamos criando

uma maneira de injetar dinheiro no sistema, não vamos tirá-lo

de ninguém. Nosso modelo de receitas é simples: compartilhar

com os anunciantes os ganhos propiciados ao fazer com que a

publicidade seja mais efetiva.

Existem diversos modelos para isso, afinal há diferentes tipos

de anunciantes: e-commerces, ferramentas, empresas, agências...

Em cada caso, pensamos em um modelo que faz sentido

para todos os envolvidos: audiência, usuários da ferramenta,

anunciantes e, é claro, a própria boo-box.

O objetivo é gerar uma empresa sólida, lucrativa e grandiosa.

Temos ambições globais e estamos apenas começando. A maneira

como os investidores farão sua saída é de pouca importância

neste momento, já que a empresa ainda está desenvolvendo

essas qualidades. Na verdade, caso cheguemos onde queremos



chegar, talvez os investidores nem queiram sair...

Wd :: Em termos tecnológicos, qual é a infra-
estrutura necessária para manter o projeto no ar?

Marco :: Acabamos de colocar um modesto servidor

dedicado no ar (Pentium 4). O servidor semidedicado

não estava sendo suficiente. Temos processamento de

scripts PHP simples, muito Javascript, e bastante uso de

webservices dos e-commerces parceiros (na forma de APIs

XML). Portanto, o nosso maior "gargalo" não é o tempo

de resposta do nosso serviço, e sim o tempo de resposta

dos webservices que consumimos.

A infra-estrutura atual não precisa ser poderosa,

porém temos planos ambiciosos. Num futuro próximo,

será necessário ter mais servidores. Mas é o tipo de

problema que toda empresa gosta de ter. Atualizações

de infra-estrutura sã o feita s quando notamos que o

serviço está sobrecarregado. Quedas esporádicas

e lentidão de resposta são feedbacks melhores que

qualquer consultoria de TI.

Wd :: Outro destaque na concepção da boo-box

envolve o uso de tecnologia aberta através das APIs. Em
termos práticos, você poderia citar as vantagens que
este modelo de desenvolvimento trouxe para o projeto?

Marco :: Temos um dojo de programadores ninjas

superpoderosos, e é claro que temos a total consciência

de que existem milhões de outros ninjas tão ou mais

poderosos que a gente e sempre em busca de desafios.

Por que não compartilhar nosso desafio de desenvolver

aplicativos para essa nova forma de fazer marketing com

estes ninjas espalhados pelo mundo? Programadores

entusiastas têm criado ferramentas interessantes usando

a boo-api (http://moourl.com/r9z1 r).

Liberar a boo-api foi importante conceitualmente

também. Nossa ferramenta inicial só existe por

conta das APÍs de e-commerces. Foi como devolver

à comunidade o conhecimento que adquirimos por

conta dela. As ofertas que a boo-box apresenta vêm

dos principais sites de venda/comparação de preços do

mundo, através de consultas XML. Para os e-commerces

que não têm API, desenvolvemos internamente uma AP)

paliativa, obra dos nossos ninjas superpoderosos.

Wd :: Para finalizar, quais são os próximos passos

da boo-box?

Marco :: Nosso objetivo é revolucionar o marketing

na internet. Ao longo do ano, lançaremos ferramentas

que, de acordo corn nossa estratégia, vão ajudar a

espalhar o "modelo boo-box" pelo mundo, sempre

priorizando o conteúdo e usando-o como um vetor

para transmitir marketing relevante e contextuaí.

Assim, ganham o usuário, o publicador de conteúdo, os

anunciantes e a boo-box.
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Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 52, p. 22-28, abr. 2008.




