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A boo-box, empresa especializada em inserção de publicidade em redes sociais, prova, a cada 
dia, que o brand content não é mais uma tendência do mercado, mas sim, uma realidade que 
muitos anunciantes ainda deixam de explorar. "As empresas têm medo que falem mal de suas 
marcas na internet. Mas antes já falavam, só que no barzinho, na padaria... agora você sabe o 
que falam e quem fala! Tem que encarar como uma pesquisa de mercado e dar um retorno 
para o cliente", analisa Fred Pacheco, diretor comercial da boo box. 
 
Fundada em agosto de 2007 pelo jovem nerd como gosta de ser chamado Marco Gomes, com 
investimentos da Monashees Capital, a boo box começou desenvolvendo ferramentas de 
publicidade de e-commerce para clientes nacionais e internacionais, como Amazon, E-Bay, 
Shopping.com, Submarino, Americanas.com, Mercado Livre, Busca Pé e Já Cotei. "O objetivo 
da boo box é colocar a publicidade a serviço do conteúdo sem ser intrusiva e já temos bons 
resultados de conversão", explica Gomes. 
 
TWITTER 
 
Se ainda há dúvidas no mercado sobre a eficácia da publicidade no Twitter, a empresa informa 
que a rede social já está inserida entre as plataformas trabalhadas pela boo box há muito 
tempo. "Eu sempre falo para o cliente que o Twitter é bom para ser usado de acordo com a 
relevância da campanha para o usuário. Porque senão, vira spam", diz Pacheco. 
 
Um dos trabalhos criados pela boo box que contempla esta nova plataforma é a comunicação 
desenvolvida para o Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer). A 
campanha já gerou 3,5 mil tweeds. 
 
Tanto Gomes quanto Pacheco afirmam que são contra posts pagos e que o trabalho da boo 
box é justamente a publicidade clara e direta que, por meio de suas ferramentas, consegue 
identificar dentre os 5 mil sites e blogs cadastrados em sua base de dados aqueles que têm o 
perfil do anunciante. 
 
Atualmente, a boo box trabalha com uma média de 200 milhões de anúncios por mês, 
intermediando os veículos que mais têm o perfil do anunciante. Por conta disso, a boo box 
trabalha diretamente com agências de publicidade, como Wunderman, Ogilvy, AlmapBBDO, e 
PeraltaStrawberryFrog. 
 
A expectativa da boo box para este segundo semestre é de ter um faturamento de R$ 5 
milhões e fechar o ano com 1% de crescimento sobre a verba publicitária online, que é de 
4,2%, segundo dados do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau). 
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