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Ferramentas facilitamcampanhasna internet
Luíz Gonzaga Neto
/ESPECIAL PARAOESTADO

Cerca de 198 campanhas publi-
citáriasdegrandes,médias epe-
quenas empresas, estavam na
internetutilizandoas inovadoras
ferramentas da boo-box (escre-
ve-se assimmesmo, comminús-
culas), em julho. Naquele mês,
os anúncios alcançariam100mi-
lhões de exibições em um dia, o
que soma 3 bilhões de anúncios
por mês. O perfil das empresas
anunciantes compreendiadesde
grandes empresas emultinacio-
nais até restaurantes, clínicasde
fisioterapia emassagemepeque-
nos comércios.

“Tornamos possível a prati-
camentequalquer tipodeanun-
cianteo acesso àmídia internet,
usando tecnologiadeponta, seja
ele pequenoou grande”, explica
o fundador da empresa, Marco
Gomes. O pulo do gato da boo-
-box, startup até 2007, foi criar
ferramentas (softwares) que
capturam, avaliamesegmentam Webmania Gomes,daboo-box, dáapoioacampanhasvirtuais

Testesdecisivos VistaaéreadocampodeprovasdaRandon

blogs, sites especializados emí-
dias sociais (Twitter, Facebook
etc.). Em paralelo, faz o mesmo
comosperfis de comportamen-
to de usuários (ou a audiência)
de internet. Seu programa tam-
bém coloca automaticamente
campanhaspublicitáriasemsites
específicos do universo de inte-
resse tantodoanunciantequan-
to do site, blog ou rede social
quepublicaoanúncio (chamado
publisher), quanto também do
consumidor-alvo.
Com a ferramenta, ficou pos-

sível aqualquerpequenoempre-
endedor ter audiência na inter-
net eganhardinheiro.Anuncian-
tes pequenos podem começar
uma campanha com módicos
R$ de 10,00. Na prática, o di-
ferencial da boo-box está em
uma rede de publicidade (ad
network) com 350 mil blogs,
sites e 23 mil perfis de Twitter,
que alcançavam 100% do uni-
verso da internet no Brasil, ou
seja, os seusmais de 80milhões
de usuários.

Cliques valiosos.Paraos 42mil
publishers afiliados à empresa,
a boo-box lhes oferece, no “in-
ternetês” cada vez mais onipre-
sente, a monetização de suas
audiências. Ou seja, a empresa
transforma em dinheiro os cli-
ques dados nos anúncios.
O sucesso da tecnologia foi

de tal ordemqueaempresa vem
recebendoprêmiosde inovação,
nacionais e internacionais. O
último deles foi entrar na lista
da revista norte-americanaFas-
tCompany como a 45ª empresa
mais inovadora do mundo, em
2012, a quarta mais inovadora
do mundo em publicidade e a
segundadoBrasil. Aboo-box foi
ainda destaque na revista For-
bes, apontada como a 2ª empre-
sa mais inovadora e promissora
do país.
O projeto iniciado em 2006

por Marco Gomes, oriundo da
periferia de Brasília, depois for-
madopelaUniversidadedeBra-
sília, foi tiro certeiro. Já em2007,
recebeu aporte de 300mil dóla-

res da Monashees Capital, um
fundo de investimento norte-
-americano especializado em
startups. Em seguida, recebeu
investimento (não revelado) da
IntelCapital. Em2011, aboo-box
seuniu à argentinaPopego, para
formaroGrupo42, referênciaem
tecnologia depublicidadena in-
ternet naAmérica Latina.
Marco ressalta que as ferra-

mentas da boo-box trabalham
na chamada internet indepen-
dente, que não está vinculada a
grandes portais. “Mais de 90%
dosusuários da internet noBra-
sil acessamas redes sociais”, re-
vela.Deacordocomoexecutivo,
nãodeveriahaver adistinçãoen-
te internet emídias sociais. “Na
verdade, toda a internet é uma
mídia social porque quando vo-
cê lêumamatéria,muitas vezes,
deixa umcomentário, assim co-
moquandorecebeumlinkdeum
amigo indicando tal assunto, ou
coloca, ou é colocado, em uma
foto em determinado site etc.”,
exemplificaMarco.

Maisdametadeda
receita temorigem
navendadeprodutos
recentes

MiltonWells
/ ESPECIAL PARAOESTADO

O Grupo Randon, um conglo-
merado gaúcho formado por
dez empresas, conhece de per-
to o valor da originalidade: lan-
ça entre 15 e 20 inovações por
ano, muitas delas já patentea-
das. O esforço tem gerado re-
ceita. Só no primeiro trimes-
tre do ano, o faturamento do

Randon lançacercade20 inovaçõesporano,muitasdelaspatenteadas
grupo chegou a R$ 1,1 bilhão.
Em 2011, por exemplo, mais de
50% das receitas foram obtidas
com produtos desenvolvidos
nos últimos cinco anos. Os in-
vestimentos em inovação, pes-
quisa e desenvolvimento che-
gam a 1,2% da receita líquida
anual.
“A tendência é que esse inves-

timento se torne cada vez mais
importante emrazãodanecessi-
dade de renovar commaior fre-
quência o portfólio”, diz Cesar
Pissetti, diretor de tecnologia
e exportação da Randon Imple-
mentos, empresa-mãedogrupo
e uma das maiores fabricantes

de reboques e semirreboques
da América Latina. “Muitas das
inovaçõesdesenvolvidasnoBra-
sil se adaptamparamercadosno
exterior,mas tambémdesenvol-
vemos projetos para cada país,
na Ásia, África eOrienteMédio,
onde atuamos”, acrescenta.
A empresa de 63 anos atua

com110profissionais dedicados
à inovação — em sua maioria
engenheiros, técnicos e proje-
tistas — em suas unidades de
Caxias, São Paulo, Xapecó e Al-
vear, Rosário, Província deSanta
Fé, Argentina. Apostar em ino-
vação significa, ainda, investir
R$ 25 milhões num campo de

provas, de 87 hectares, em Far-
roupilha (RS), com 18 tipos de
pistas para testes e um labora-
tório para testes estruturais dos
reboques.
Entre os mais recentes lan-

çamentos da empresa, Pissetti
destaca o graneleiro da linha R,
que trouxe uma série de inova-
ções, como arcos que facilitam
a descarga, permitindo a aber-
tura nas laterais. Um de seus
xodós é o semirreboque bascu-
lantedeslizante, produtopaten-
teado, utilizado na agricultura,
no transporte de grãos, e nami-
neração — que ganhou incre-
mento na capacidade de carga.
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