
A Focusnetworks, agência digital
especializada em projetos da web,
investiu R$ 100 mil em uma
nova operação. A MídiaNext,
consultoria de planejamento
estratégico digital, tem por
objetivo orientar as empresas
e marcas a respeito de como
criar e implementar estratégias
digitais que atinjam os objetivos
de negócio e de marketing,
segundo Rafael Kiso, diretor de
novos negócios da Focusnetworks
e consultor da MídiaNext.

Quais tipos de serviços
a MidiaNext vai oferecer?
Entre os principais está o Social
Media Legal (SM-L). Nesse
momento omercado está ávido
por fazer algo na web social
e todos entenderam a importância
das redes emídias sociais, mas
não sabem como entrar de forma
estratégica e segura. As empresas
têmmuito medo de se expor, foi
aí que encontramos uma brecha
para os negócios. Com o SM-L
temos a proposta de ajudá-las a ter
uma atuação adequada na web
social com blindagem legal, ou seja,
levando em consideração todos
os aspectos jurídicos para o
planejamento e execução das
ações digitais. Este trabalho será
feito em parceria com o Patricia
Peck Pinheiro Advogados.

Quem deverão ser
os clientes do novo braço
da Focusnetworks?
O perfil do público consumidor
atual consiste em médias e
grandes empresas, pretendemos
que as mesmas façam parte
dos clientes da MidiaNext. São
aquelas que desejam adquirir
uma presença sólida na internet,
incluindo websites, blogs,
aplicações mobile, redes sociais,
mídia on-line, entre outras.

Quanto a MidiaNext deverá
representar na operação
até o próximo ano?
A expectativa é que em 12
meses a consultoria corresponda
a 20% do negócio total.

O aumento do ingresso de usuá-
rios ao meio virtual tem gera-
do, nos últimos anos, mais que
o acesso à informação. Oportu-
nidades de negócios simples
são realizadas no ambiente on-
line com criatividade e uso de
ferramentas colaborativas, em
alguns casos. Um deles é a Ca-
miseteria, que desde sua funda-
ção, em agosto de 2005, recebe
sugestões de estampas de usuá-
rios. “Até hoje já recebemos
aproximadamente 46,1 mil es-
tampas diferentes”, afirma Ro-
drigo Marinho, analista de Mar-
keting da Camiseteria.

A empresa fundada por Fá-
bio Seixas e o designer Rodrigo
David, faz da colaboração seu
elemento principal e recebe es-
tampas de temas variados, a par-
tir do interesse dos usuários que
têm suas imagens votadas pelos
colegas de rede. “O contato na
web é transparente porque ex-
põe, permite envolvimento,
maior aderência e faz o conven-
cional 'boca a boca' ser muito

mais ágil”, diz Marinho. Apesar
de não descartar expandir os ne-
gócios para lojas físicas, a inten-
ção da marca é continuar fazen-
do da web sua base aliada. “Pre-
cisaríamos alinhar, mas nosso
objetivo é manter a internet co-
mo fonte de conteúdo”, afirma.

Surfando na mesma onda ci-
bernética estão o redator Ale-
xandre Peregrino Rocha (co-
nhecido como Scott) e o fotó-
grafo Daniel Pera, com a Con-
tra-tendência. A marca vende
seus produtos apenas pela inter-
net, como camisetas e canecas,
com estampas dos mais famo-
sos ícones da economia capita-
lista contemporânea.

É o caso da referência ao “Bla-
ck Tuesday” - a terça-feira ne-
gra, de 29 de outubro de 1929,
dia símbolo da quebra da Bolsa
de Valores de Nova York, episó-
dio que deu origem a primeira
grande crise financeira do sécu-
lo XX. “Como investir na bolsa
de valores está mais pop do que
nunca, imaginei que haveria es-
paço para materiais mais leves e
irreverentes abordando o assun-
to”, diz Scott.

Ele não está errado, pelo me-
nos do ponto de vista do poten-
cial de mercado consumidor. Des-
de que iniciou o seu programa de
população do mercado de ações,
em 2002, a Bolsa de Valores de
São Paulo (BM&F Bovespa) conse-
guiu elevar o número de investi-
dores individuais dos 85 mil (re-
gistrados na época) para 600 mil,
contabilizados a partir dos CPFs
de pessoas físicas. Assim como es-
ses, os números de Scott também
tendem a subir. Recentemente
ele fechou seu primeiro negócio.

Trata-se da escola de finanças
Leandro&Stormer, associada à
XP Investimentos. A instituição
montou uma loja virtual (ilovetra-
de.com.br) no qual revende as ca-
misetas. A venda dos produtos
também simula uma operação de
Bolsa de Valores. Os preços das ca-
misetas, em torno de R$ 45, po-
dem oscilar de acordo com a pro-
cura por determinado item. “Do
mesmo jeito que algumas pessoas
são fanáticas por cinema ou por
bandas de rock, acredito que o
mesmo acontece com quem é afi-
cionado por economia”, diz.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




