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Três negócios firmados recentemen-
te provam como está profícuo o mer-

cado de mídia de performance e social  
advertising. Um deles envolve acordo en-
tre a empresa brasileira Skalebla, de Cláu-
dio Coelho, e a Kenshoo, empresa israe-
lense cuja plataforma de compra de mí-
dia online (em search, mídias sociais e in-
ternet) é certificada pelo Facebook como 
Strategic Preferred Marketing Developer 
(Strategic PMD) — título conferido a ape-
nas 13 parceiros. O objetivo é otimizar in-
vestimentos em mídia nas redes sociais 
e em mecanismos de busca. “Com a mu-
dança para o digital, as empresas come-
çam a se preocupar mais com a eficácia 
dos investimentos nessa área”, comenta 
Jason Pratt, vice-presidente da Kenshoo.

Focadas nas 50 maiores empresas lista-
das pela Forbes, globalmente a Kenshoo 
oferece seus serviços às dez maiores re-
des de comunicação de marketing e tem 
entre seus sócios-investidores o fundo 
Sequoia Capital (o mesmo que apostou 
em gigantes como Google e Yahoo). “No 
Brasil, estamos de olho em anunciantes 
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grandes, como Dafiti e Decolar.com”, co-
menta Pratt. Uma das vantagens compe-
titivas da plataforma é usar inserções em 
redes sociais de forma integrada aos re-
sultados obtidos com o investimento em 
mecanismos de busca. 

De acordo com Coelho, os resultados 

que a Skalebla deve obter com a Kenshoo 
superam o projetado para acordos com 
mais cinco empresas que atuam de for-
ma semelhante. “Deixei em suspenso ne-
gociações com outras empresas para me 
focar na parceria com a Kenshoo”, conta. 
A meta é faturar, em 2013, R$ 12 milhões. 

Movimento semelhante adotou a Boo-
-Box, focada em comercializar espaço pu-
blicitário em blogs, sites e redes sociais. A 
empresa passa a oferecer esse serviço no 
Facebook usando o software da norte-ame-
ricana SocialCode (também Strategic PMD 
do Facebook). A plataforma cruza as ima-
gens e os textos criados para uma mesma 
campanha e, automaticamente, forma a 
totalidade de combinações de anúncios 
possíveis entre eles — e os veicula na rede 
social. Segundo Marco Gomes, fundador 
da Boo-Box, um dos grandes diferenciais 
é a capacidade da SocialCode de analisar 
quais combinações apresentam melhor 
desempenho com os diferentes perfis de 
consumidores e automaticamente alterar 
os anúncios com performance abaixo do 
esperado por outros mais eficazes. 

Métricas garantidas
Já a agência especializada em mí-

dias sociais Riot firmou acordo com a 
AlphaBoost, empresa do Vale do Silício 
especializada em gerar relatórios sobre 
desempenho de campanhas em mídia 
social para rentabilizar investimento. 
“Queremos que nossos clientes saibam 
a qualquer momento como vão as cam-
panhas e o valor que estão gastando por 
cada interação ou comentário”, diz Wal-
ter Motta Junior, gerente de inovação e 
parcerias estratégicas da agência. Se-
gundo ele, a Riot segue comprando mí-
dia diretamente com o Facebook, sem 
o uso de plataformas como as ofereci-
das por empresas como SocialCode ou 
Kenshoo, porque consegue “fazer um 
trabalho eficiente internamente”.

Pratt, da Kenshoo, e Coelho, da Skalebla: meta de faturar R$ 12 milhões em 2013
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