
Em apenas três dias, mais de 17
mil pessoas participaram de
uma ação digital promovida pe-
lo time do Palmeiras, na contra-
tação do atacante Wellington
Paulista, em 2011. A ideia de
deixar o público escolher a cor
da chuteira que o jogador usa-
ria em sua partida de estreia no
time veio da fri.to Interativa.
Especializada em publicidade,
a empresa nasceu há três anos,
e já conquistou grandes clien-
tes, como Adidas, Amarula,
Oakley e Samsung.

O sucesso vem da união de
três amigos com o mesmo foco,
mas com especialidades diferen-
tes. Marcel Matsuda é diretor
executivo, Gustavo Pehrsson fi-
cou responsável pela criação e
Eduardo Taniguchi se tornou di-
retor de tecnologia.

Juntos, eles comprovam na
prática que negociar, criar e de-
senvolver o produto ou uma
ação dentro do mesmo escritó-
rio gera economia e agrega va-
lor à marca, já que nada é tercei-
rizado. “As nossas ações come-
çam na vida real e terminam na
internet. Pensamos em tudo do
início ao fim”, disse Matsuda.

Os sócios não divulgam fatu-
ramento, mas contam que no
primeiro semestre de 2012 tive-
ram um aumento de 53% nos re-
sultados em comparação ao
mesmo período do ano passa-
do. “A agência explora o Face-
book como ferramenta de ges-

tão, dando aos nossos clientes a
chance de participarem do pro-
cesso de criação com o time da
agência por meio de discussões
realizadas pela rede social”,
completou Matsuda.

Adotando a filosofia nomea-
da por eles como “#tamojun-

to”, a fri.to conta com o apoio
de 47 colaboradores que divi-
dem por igual o lucro da em-
presa. “O nosso faturamento é
dividido entre os engenheiros,
os publicitários e para tam-
bém o pessoal da faxina. Tudo
depende da carga horária de

cada um”, contou Matsuda.
Os trabalhos da empresa en-

volvem campanhas nacionais.
O Hospital Albert Einsten, um
dos clientes, promoveu uma
ação para aumentar o banco de
sangue deles. E tudo isso pelas
redes sociais. ■

Os arquitetos Leandro Araújo e
Roberto Andrés criaram um
aplicativo que ajuda os profis-
sionais da área de criação arqui-
tetônica na hora de fechar um
projeto. O bim.bon é um softwa-
re que calcula o orçamento de
projetos de arquitetura online,
através de um banco de dados
com produtos, materiais de
construção e até mão de obra.

O desenvolvimento da ferr-
ramenta foi subvencionado pe-
la Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), empresa pú-
blica vinculada ao Ministério
da Ciência e Tecnologia. A com-
panhia investiu R$ 1,1 milhão

no projeto dos arquitetos, que
desembolsaram R$ 400 mil de
suas economias para tornar viá-
vel o empreendimento.

“A partir da observação da
nossa necessidade, vimos que
aquilo não era uma deficiência
só nossa e sim de todo merca-
do”, contou Araújo. Hoje, a Star-
tup, empresa dos arquitetos,
não trabalha mais com proje-
tos, já que todas as atenções es-
tão voltadas para o software.

O faturamento da empresa
vem do dinheiro das empresas
que cadastram seus produtos
no banco de dados do bim.
bon. A fonte de renda também
vem de contratos comerciais
com marcas que poderão anun-
ciar dentro do programa, exata-
mente no momento em que o

arquiteto está especificando o
produto ou material. A opera-
ção comercial já começou e a
expectativa é alcançar o fatura-
mento de R$ 100 mil mensais
no início de 2013.

Já para o usuário final, o apli-
cativo é disponibilizado gratui-
tamente. O arquiteto Luiz Mari-
no de São Paulo é um dos profis-
sionais que utilizam a ferramen-
ta diariamente. “Usava o Goo-
gle Sketch Up, que é um softwa-
re em 3D, mas agora consegui
otimizar o meu tempo com esse
novo recurso”, disse Marino.

A empresa conta com 200 em-
presas cadastradas e com mais
de 3 mil usuários. Por mês, 500
novos arquitetos se cadastram
no bim.bon, disponível no ht-
tp://bimbon.com.br. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul.  2012, Primeiro Caderno, p. 12.




