
Tanaka
e Gomes:
nova forma
de anúncio
em mídias
sociais

Ao ver uma foto de Gisele Bündchen es-
tampando itens de vestuário de várias
marcas num site, o brasiliense Marco Gomes teve
uma sacada que mudou sua vida. Pensou que na foto
da modelo poderiam entrar links de lojas que vendem
as peças que ela usava. Madrugadas depois, em meio
a programações em Ruby on Rails, no fim de 2006, a
boo-box passou de idéia a protótipo. A empresa criou
uma forma de gerenciar anúncios em mídias sociais,
que tem sido chamada de publicidade contextual. Blo-
gueiros, donos de comunidades em redes sociais e
tuiteiros podem usar sua imagem e o conteúdo produ-
zido para ampliar a receita, com comissões pagas pe-
las lojas, em cima das compras feitas pelos leitores.

Programador desde os 12 anos, Marco Gomes, que
hoje tem 23 anos, mandou sua idéia para o blog ameri-
cano Tech Crunch. "Meu sonho era fazer da boo-box
uma marca", diz Gomes. Além de um post elogioso no
blog, foi descoberto pela Monashees Capital, investido-
ra nacional que aposta em empresas brasileiras. Nesse
período, Gomes se uniu a Marcos Tanaka, atual CEO da
boo-box, que queria ser empreendedor e foi apresenta-
do pela Monashees. "Grandes empresas que deram
certo têm uma dupla forte, um visionário e um pé no
chão", diz EricAsher, diretor da Monashees Capital.

Hoje as caixinhas da boo-box estão em 5 500 sites
e exibem 220 milhões de anúncios. O sistema de pu-
blicidade para mídias sociais, aprimorado este ano,

está focado em três pontos. O primeiro é a análise
semântica, que permite compreender melhor o con-
teúdo dos blogs. Por ela, os anúncios podem entrar
diretamente em palavras e é mais fácil relacionar os
produtos ao tema discutido. O segundo é o domínio
de métricas, para acompanhar o desempenho das
propagandas. O terceiro é oferecer- formatos de pu-
blicidade que permitam mais personalização.

Reputação x anúncios
Por aparecer em palavras ou vitrines abaixo do texto,
o modelo da boo-box pode soar como invasivo para
quem lê. Mas existem estudos que apontam vanta-
gens no modelo. "É uma visão da publicidade como
serviço. O publisher transfere sua reputação para os
produtos", afirma Tanaka. Os anúncios com o modelo
da boo-box estampam ofertas de redes como Subma-
rino e Americanas.com e estão em blogs como Papel
Pop e Jovem Nerd. Eles têm representado uma união
bem-sucedida de mídias sociais, propaganda e co-
mércio eletrônico. A lógica é a seguinte: se uma pes-
soa lê num blog uma resenha de livro e gosta, pode
ficar com vontade de comprar. A tentação será maior
ainda se o link para compra estiver ao lado do texto
que ela acabou de ler. É disso que vem o sucesso da
ferramenta da boo-box, que aumenta a taxa de retor-
no financeiro para as mídias sociais — tudo que os
blogueiros e os tuiteiros profissionais queriam. 
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