
Bookstore Media é criada com enfoque em sites  
Bruna Cortez  
 
A adesão da população às redes sociais cresce aceleradamente e, com isso, cria novas 
oportunidades de negócios para os empreendedores. Essa capacidade de atrair tanta gente 
para as comunidades virtuais transformou sites como Facebook e Twitter em um novo filão 
publicitário e vem influenciando o surgimento de agências de propaganda com um perfil mais 
tecnológico e especializadas nessas mídias. 
  
Criada há apenas seis meses, a Bookstore Media é uma das agências que nasceram com essa 
proposta. Logo no início, entretanto, a empresa de propaganda deparou-se com um desafio 
bem diferente dos enfrentados por agências de publicidade convencionais: a contratação de 
funcionários. Isso aconteceu porque, além de contratar profissionais da área, a Bookstore 
Media teve de montar uma equipe apenas de desenvolvedores de softwares e web designers. 
"O perfil desses profissionais é bastante peculiar, eles são mais caros e costumam ser 
disputados por outras empresas", diz Ivan Martinho, sócio-fundador da Bookstore Media. De 
acordo com o executivo, o salário desses profissionais varia de R$ 2,5 mil a R$ 15 mil. 
  
Na prática, o que essa equipe especializada faz é um trabalho de publicidade dentro do 
aplicativo desenvolvido a pedido de empresas que são clientes da agência. As redes sociais 
têm uma área para desenvolvedores de softwares e, a partir dela, é possível criar 
gratuitamente jogos e outros aplicativos nos sites de relacionamento. As companhias investem 
nesse tipo de publicidade porque o aplicativo tem a sua logomarca e, se cair no gosto dos 
usuários, pode ser compartilhado com outras pessoas na rede. 
  
Os projetos de publicidade em aplicativos nas redes sociais representam 30% do faturamento 
da Bookstore. O restante da receita da empresa vem de anúncios convencionais nos espaços 
vendidos pelas redes sociais (50%) e da produção de vídeos transmitidos na página dos 
clientes nos sites de relacionamento (20%). Segundo Martinho, essa distribuição deve mudar 
em breve. "A participação da publicidade em aplicativos deve crescer para 50% neste ano", 
diz. O faturamento da agência para 2011 está estimado em R$ 4 milhões. 
  
O maior desafio para o crescimento da publicidade em aplicativos, entretanto, é desenvolver 
jogos e outras ferramentas on-line que tenham conteúdos interessantes. "Se um programa de 
TV é bom, você não se importa em ter de ver a propaganda. Com os aplicativos também 
funciona assim", opina o executivo. 
  
Além dos departamentos de marketing das empresas, a lista de clientes da Bookstore inclui 
agências de publicidade que optam por terceirizar os trabalhos de propaganda nas redes 
sociais contratados por seus clientes. Grande parte das companhias de publicidade, no 
entanto, se adaptou às redes sociais e passou a fazer campanhas nos sites de relacionamento. 
No Brasil, uma das poucas concorrentes da Bookstore é a agência Ybrant Digital. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jan. 2012, Empresas, p. B3. 
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