
EVOLUÇÃO DO CURTIX

Entenda melhor o aplicativo 
que sugere e comercializa o 
que o consumidor quer

CONHEÇA AS METAS QUE
OS EMPREENDEDORES ESTABELECERAM 
PARA A PRÓXIMA TEMPORADA

CONQUISTAS ARREMATADAS
EM TRÊS MESES DE FUNCIONAMENTO

Após um trimestre do início das 
operações, número de usuários 
mensais já ultrapassou a barreira
de mil internautas

Com um investimento de R$ 100 mil de 
capital próprio, o Curtix já conseguiu 
parceria com um dos maiores 
e-commerces do país, o Buscapé

Durante o FB Studio Live, o Curtix foi 
indicado pelo Facebook como exemplo 
de boa integração com a sua 
plataforma

Na rede social, mesmo com
a divulgação boca a boca, os 
empreendedores já superaram
400 usuários em sua fan page

Após a adesão do Buscapé, os sócios 
pretendem estabelecer novas parcerias 
com outros e-commerces, com o 
objetivo de disponibilizar portfólios 
diferenciados, que agreguem à 
experiência do usuário

Com foco no desenvolvimento 
tecnológico do aplicativo, o 
investimento em comunicação deve se 
concretizar para captar novos usuários 
e ampliar o público

Com a concorrência começando
a aparecer, os empreendedores 
trabalham constantemente para
que o desenvolvimento do sistema
de recomendação fique ainda mais 
aguçado e específico

da mais 

Muitas vezes ficamos desnortea-
dos ao escolher um presente pa-
ra um amigo especial. “Será que
vai gostar? Isso combinacomo li-
fe styledele?.”Essas eoutrasper-
guntas nos revolvem a cabeça e
corremoso riscodeacabar erran-
do feio na escolha. Para sanar es-
se problema, os publicitários Jai-
me de Toledo, Marcel Buainain e
Eduardo Malta criaram o Curtix,
uma ferramenta inovadora que
propõe a compra personalizada
como suporte dos interesses dis-
ponibilizada nas redes sociais.
A experiência profissional com

marketing digital fez com que os
jovens empreendedores decidis-
sem investir na área de internet

pornãoexigirumaestruturaexor-
bitante. Adicionalmente, perce-
beram que havia nichos pouco
explorados na rede. A ideia ini-
cial sofreu poucas reformulações
eo principal frutode queoproje-
to inovadorpodevingar éo entu-
siasmo de seus idealizadores.
“O conceito de entender e co-

nhecer as pessoas por meio das
redes sociais para fazer personali-
zação de conteúdo foi mantido.
Depois o mercado foi nos mos-
trando alguns caminhos, mas o
conceito era esse”, explica Buai-
nain. “Anecessidade que a gente
já tinha encontradopor experiên-
cias próprias é que recebemos
muitas ofertas que não têm nada
a ver conosco, principalmente
e-mailmarketing.Víamosque is-
so era mal feito e que podería-

mos fazer de uma maneira me-
lhor”, complementa Toledo.
Oaplicativodosempreendedo-

res, que surgiu em paralelo com
oboomdos sites de compra cole-
tiva, que mandam e-mail sem
qualquer segmentação, tinha o
objetivo de trazer um novo for-
mato aos mercados eletrônicos.
“O Curtix vê as pessoas indi-

vidualmente e não como cardu-
mes. O consumidor valoriza is-
so. A segmentação é uma ten-
dência do nosso mercado, só é
necessário saber como fazer”,
avalia Buainain. “A partir do
momento que se consegue oti-
mizar o investimento do recur-
so, aumentando a conversão,
em termos de negócio fica mais
vantajoso”, acrescenta Malta.
Precavidos, os empreendedo-

res testaram por diversas vezes a
viabilidade do projeto. “Foi um
grande divisor de águas quando
vimosqueoobjeto finaldapesqui-
sa era satisfatório”, contaMalta.
A primeira parceria do aplica-

tivo foi estabelecida comogigan-
te Buscapé. Os rapazes, porém,
não pretendem parar por aí. “A
aceitação de divulgar os produ-
tos dentro de um agregador que
personaliza a experiência de
acordo com o perfil dos usuários
nas redes sociais está sendomui-
to grande, porque é um desafio
que o e-commerce tem. E quan-
to mais assertivo conseguirmos
ser no tráfego que geramos para
o e-commerce para eles é mais
benéfico", aponta Malta.
A concepção da ideia foi em

2011, porém as operações foram
iniciadas em julho de 2012. Até
omomento, o Curtix evolui ape-
nas com capital próprio, tendo
investido inicialmente R$ 100
mil. No entanto, os publicitá-
rios já se reúnem com pessoas
interessadas em realizar apor-
tes financeiros ao sistema.
“Buscamos o investidor com

perfil smartmoney, que é aque-
le que não aporta apenas finan-
ceiramente, mas também agre-
ga experiência à gestão do proje-
to e que traga um valor agrega-
do também focado no capital in-
telectual”, diz Malta.
De acordo com Toledo, a ex-

periência profissional anterior
foi fundamental para que eles
elaborassem o projeto, já que
com marketing, os três haviam
se deparado com a necessidade
de entender comportamentos
humanos. “E o que o Curtix faz
é uma série de insights sobre o
comportamento humano no Fa-
cebook”, sinaliza Toledo.
A partir da concretização do

projeto, tendo conquistado
mais de mil usuários mensais e
400 usuários em sua fan page
do Facebook, o desafio agora é
desenvolver o projeto para tor-
ná-lo ainda mais aguçado.
“Queremos que o Curtix en-

tenda cada vez mais as pessoas a
partir de diversos aspectos: pelo
que elas curtam ou mesmo os
amigos, pelo conteúdoque escre-
vem”, diz Buainain. “Agregare-
mos mais informações sobre as
pessoas conectando mais redes
ao serviço, como o instagram e

twitter”, vislumbra.
Com pouco tempo de

vida, o projeto já foi reconhe-
cido e apontado pelo Face-
book comoumcase de bo’a inte-
gração com o aplicativo. Para ge-
rar capital, os empreendedores
estabeleceramdoismodelosde re-
muneração. “Faremos isso atra-
vés do agregador do nosso site,
ondeveicularemosemnossapági-
naprodutosqueestão eme-com-
merces já existentes. Teremos a
comissão sobre o valor da venda
e o pagamento que o e-commer-
ce fará pelo tráfego que o Curtix
gerou”, conclui Malta. ■
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Comanálise de comportamento nas redes sociais, Curtix pode virar ferramentamania do e-commerce
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Marcel, Eduardo,Gabriel eJaime formamo timequeprometeagitar o comércio na internet
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Inovação & Empreendedorismo, p. 12.




