
A agência Casulo Web Design
nasceu no ano 2000 com uma
proposta multimídia, produzin-
do sites, vídeos, animações e
apresentações para empresas.

Ao longo de 11 anos o núme-
ro de pedidos de apresentações
em PowerPoint aumentou e
Bernardo Castello Branco, dire-
tor de criação e atendimento, e
seu sócio, Eduardo Castello
Branco, diretor de projetos,
apostaram na segmentação de
parte da agência. “Sempre que
surgia esse tipo de demanda
nós gostávamos e ficávamos en-
tusiasmados com o desafio. É
um mercado relativamente no-
vo e que está crescendo. É um
desafio muito bacana e estimu-
lante”, afirma Bernardo.

Assim nasceu a Casulo Apre-
sentações Vencedoras, em
2010, com aporte de R$ 25 mil
para adaptar o escritório da Ca-
sulo e contratar nova equipe, ho-
je composta por diretores de ar-
te, designers e assistentes.

Esses profissionais são respon-
sáveis não apenas por transfor-
mar os esboços feitos pelo clien-
te em um trabalho esteticamente
superior, mas também aumentar
a eficiência da comunicação, le-
vando em consideração o conteú-
do da apresentação e a plateia.

Se, por um lado, algumas em-
presas chegam a encomendar
até cinco apresentações apenas
em dezembro - época de maior
procura pelo trabalho, já que
grandes corporações usam as
apresentações como ferramen-
ta para expor os resultado de
2011 e as projeções de 2012 - ou-
tras ainda veem com desdém o
trabalho realizado com Power-
Point. Esse é o maior desafio
das agências especializadas nes-
se serviço. “É um trabalho de ca-
tequese, porque a visão do mer-
cado é que o PowerPoint é um
programa ruim, ultrapassado e
que produz materiais de baixa
qualidade e visualmente de bai-
xo impacto. A culpa é do progra-
ma ou de quem está manipulan-
do?”, questiona Bernardo.

Por isso, muitos empresá-
rios descobrem a ferramenta
que a equipe da Apresentações
Vencedoras utiliza somente
após conhecer algumas de
suas apresentações. “O softwa-
re melhorou muito em relação
às versões anteriores e tem
mais recursos. Ele sempre foi

tido como um primo pobre de
outros softwares de design.

Desenvolvimento

A maior parte do material é produ-
zido para ser apresentado por por-
ta-vozes de empresas e palestran-
tes. A média mensal da empresa é
de 10 de apresentações, com tem-
po médio de produção de uma se-
mana para cada uma delas.

Na primeira etapa, o cliente
apresenta suas ideias para o pro-
jeto, o que inclui um roteiro, o
objetivo e o público-alvo da
apresentação. Depois, a equipe
da Apresentações Vencedoras
define a melhor sequência para
o roteiro e parte para a criação

do layout da apresentação. A úl-
tima parte é a produção propria-
mente dita, onde todos os ele-
mentos citados são reunidos.

Cada apresentação custa en-
tre R$ 5 e 10 mil, variando de
acordo com o número de slides.

Cifras

O faturamento da Casulo Web
Design é de R$ 516 mil em
2011, sendo que a Apresenta-
ções Vencedoras já representa
cerca de 60% desse total. O lu-
cro de toda a agência neste ano
é e R$ 214 mil.

Para 2012, a meta da Casulo
Apresentações Vencedoras é
crescer 30%. ■
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Agências se especializam na produção de apresentação em slides para o mercado

corporativo e palestrantes. Mercado nacional movimenta cerca de R$ 40 milhões

É um trabalho de
catequese, porque
a visão do mercado
é que o PowerPoint
é um programa ruim,
ultrapassado e que
produz materiais
de baixa qualidade
e visualmente
de baixo impacto
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