
ntre as 50 empresas mais inovadoras do 

mundo ranqueadas pela revista norte-

-americana de negócios Fast Com-

pany, no mês passado, está a agência 

boo-box, empresa de tecnologia para publicida-

de na internet. A agência foi umas das pioneiras 

no país, ao enxergar o potencial das redes sociais 

como vitrine de anúncios publicitários. Fundada 

em 2006, hoje é um dos grandes nomes da pu-

blicidade na internet e com planos de expansão 

para outros países da América Latina. 

Para elaborar a lista, a publicação analisou o de-

sempenho e os negócios de dezenas de com-

panhias de diferentes setores e cujas inovações 

impactaram em cenários industriais e também 

culturais. Para Marco Gomes, fundador e cmo 

(chief marketing officer) da boo-box, a agência foi 

reconhecida pelo pioneirismo no mercado latino-

-americano de propaganda, marketing e mídias sociais. "É uma grande 

conquista para todos nós estar no ranking com tantas empresas reno-

madas e as quais admiramos muito. E orgulho de poder mostrar que 

nossas tecnologias, ideias e produtos seguem o padrão de inovação 

internacional'', diz. 

De acordo com Gomes, os principais diferenciais da boo-box são: a 

equipe, que sempre busca inovar e melhorar cada vez mais os servi-

ços; a tecnologia única, que permite uma plataforma de monetização 

lucrativa para publishers e de alto ROI para anunciantes e agências de 

publicidade; estrutura que gera velocidade, escalabilidade e controle 

na publicidade online. 

O Brasil é um dos líderes no uso, na participação e geração de conteúdo 

em redes sociais em relação aos outros países. Porém, Gomes explica 

que na comparação com a população total brasileira, há muito a se 

fazer para universalizar a inclusão digital, principalmente nas classes 

sociais mais baixas. "No entanto, acredito que o Brasil está progredindo 

para mitigar esses problemas de acesso, ainda mais porque a própria 

população quer estar conectada e presente na internet. Nessa dinâ-

mica crescente, a boo-box alcança um número de usuários cada vez 

maior. Para confirmar esse fato, a Navegg - empresa de segmentação 

de audiência online - anunciou recentemente que a boo-box alcança 

mensalmente 100% dos internautas brasileiros, 80 milhões de pessoas." 

Outro desafio para a empresa é que a expo-

sição das marcas, experiência e opinião do 

usuário com a publicidade na internet pas-

sam atualmente por grandes mudanças. 0 

aumento da participação das redes, por meio 

de smartphones e tablets, implica estratégias 

de publicidade totalmente diferenciadas. 

"Nossos principais desafios consistem em 

acompanhar a dinâmica das mídias sociais e 

o comportamento dos usuários, que estão em 

constante mudança. Além disso, o mercado 

de publicidade online segue para um movi-

mento de segmentação e profundidade cada 

vez maior. Dentre as oportunidades, acredito 

que ainda há nichos de mercado muito inte-

ressantes a serem explorados e investidos." 
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A boo-box conta com parcerias com as maiores empresas, agências e 

produtoras de publicidade e propaganda do país. E busca manter seu 

posicionamento como líder no mercado latino-americano, consolidando 

presença no Brasil e fortalecendo o core business fora. "Atingimos todos 

os segmentos da web. Há uma variação de temas enorme, mas nossas fer-

ramentas estão preparadas para lidar com qualquer tipo de público-alvo, 

cliente empresarial ou publisher" diz Gomes. A boo-box quintuplicou o 

número de anúncios, que atingem 80% dos usuários da web do país. 

INOVADORAS 

A boo-box conta que foi procurada pela Fast Company, e que, segun-

do a publicação, a indicação aconteceu devido ao posicionamento de 

mercado da agência e seu perfil inovador no mercado brasileiro. Foram 

dez agências de comunicação apontadas como as mais inovadoras do 

planeta. Entre elas: a 72andSunny, agência de Los Angeles que transfor-

mou a marca de sapatos K-Swiss na mais querida entre Kenny Powers, 

um personagem de Danny McBride. A campanha para a Benetton, onde 

o Papa aparece dando um selinho no xeique Mohamed Ahmed al-Tayeb 

e que provocou furor da igreja católica. Mas rendeu o status de iniciativa 

inovadora entre as série da HBO, marca e celebridade levaram-na a um 

crescimento de 250% na venda online de K-Swiss. 

Outra premiada é a Chipotle, que mudou a sua forma de comunicação 

com o mercado. Por ser uma rede de fast-food 

diferenciada ao utilizar os melhores ingredien-

tes na produção dos lanches, era um desafio 

comunicar os itens do menu em suas propa-

gandas. Porém, os resultados validaram as prá-

ticas éticas: em 2011, a receita total anual che-

gou a US$ 2 bilhões, as vendas da mesma loja 

cresceram 11%. Na versão da cadeia de marke-

ting de alimentos de Chipotle, o foco deixou de 

serem os dólares para a agressiva e tradicional 

propaganda. 

A Chipotle decidiu desenvolver uma campa-

nha de marketing acerca da ideia de a pro-

dução de comida ser mais ética e saudável. 

É o tema que leva a uma mídia diferente. Por 

exemplo, em um game para iPhone e Android 

em desenvolvimento, os jogadores tentam pe-

gar um porco no pasto sem que ele esteja con-

finado ou tratado com antibióticos. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 732, p. 44-46, mar. 2012.




